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SKOLEPLASS 2017/2018 – VIDEREGÅENDE TRINN 1 
 

 

Gratulerer med skoleplass ved Oslo Handelsgymnasium på videregående trinn 1, studiespesialisering.  

 

NB! Husk at du må bekrefte at du tar i mot skoleplassen på WWW.VIGO.NO. 

 

Vedlagt dette brevet finner du viktig informasjon om valg vi ber deg ta før skolestart. Les nøye gjennom vedleggene, 

og send deretter inn vedlegg til: 

 

Oslo Handelsgymnasium 

Parkveien 65 

0254 Oslo 

 

Alle må sende inn vedlegg 2 og 3, samt kopi av ungdomsskolevitnemålet. Kun de det er aktuelt for må sende inn 

vedlegg 4 og 5. 

 

Frist for innsending er mandag 7. august.  

 

 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til skolestart ved OHG   

 

mandag 21. august kl. 09:00 
 

Etter samling i aulaen og klasserommene mandag 21.august, har vi forberedt et eget skolestartprogram for nye elever.  

Det må påregnes full skoledag den første dagen.  

 

 

Vi gleder oss til å treffe deg! 

 

 

Trond Lien Tor Sverre Engen 

Rektor Studieleder 

  

Vedlegg 1: Informasjon om valg av fremmedspråk  

Vedlegg 2: Skjema for valg av fremmedspråk 

Vedlegg 3: Skjema for elevopplysninger  

Vedlegg 4: Informasjon og skjema om forsert løp 

Vedlegg 5: Informasjon om valg av matematikk på vg1 

 

http://www.vigo.no/


 

 

  

Vedlegg 1 – Informasjon om valg av fremmedspråk  
 

Krav til fremmedspråk  

Alle elever må ha et fremmedspråk på videregående skole. Engelsk er ikke et fremmedspråk. I figuren under ser du eksempler på 

gyldige fremmedspråkvalg. 

Hvis du har hatt fremmedspråk på ungdomskolen, kan du enten  

- gå videre med samme språk nivå II i Vg1 og Vg2, eller 

- velge et annet fremmedspråk nivå I i Vg1 og Vg2.  

Hvis du har hatt fremmedspråk på ungdomskolen, er det ikke obligatorisk med fremmedspråk i Vg3. Du kan likevel velge å 

fortsette med fremmedspråk som programfag. Du kan for eksempel ta programfag Tysk III i Vg3 hvis du hadde fellesfag Tysk II i 

Vg1 og Vg2. 

Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ha fremmedspråk i Vg3 i tillegg til i Vg1 og Vg2. Dette kalles for 

fremmedspråk I+II. I praksis betyr det at du følger nivå I i Vg1 og Vg2, og nivå II i Vg3.  

Kravet til fremmedspråk fellesfag kan eventuelt dekkes av en privatisteksamen i morsmål. Kontakt studieleder etter skolestart om 

du tenker du kan ta en morsmålseksamen. 

 

 

 

 

Bydekkende ettermiddagsundervisning i små språkfag  
Elvebakken videregående skole, Foss videregående skole, Nydalen videregående skole, Oslo handelsgymnasium og  Oslo 

katedralskole tilbyr ettermiddagsundervisning i enkelte språkfag som fremmedspråk, nivå I og/eller II. Språkfagene kan tilbys 

både som fellesfag og som programfag, avhengig av etterspørsel. 

 

 Elever med fullført fremmedspråk nivå I fra ungdomsskolen, kan ta et nytt språk som fellesfag nivå I for å oppfylle kravene 

til studiekompetanse. Nivå I fellesfag tas over to år (4+4 timer). 

 Elever uten fremmedspråk fra ungdomsskolen trenger et språk som fellesfag, nivå I + II. Eleven må da følge 

ettermiddagsundervisning i tre år (både på Vg1, Vg2 og Vg3). 

 Elever kan også ta et tredje språkfag i tillegg til fremmedspråk fellesfag ved egen skole. Dette språket teller som et 

programfag. Både nivå I, II og III kan tas som programfag  (5 timer over ett år per nivå). 

 Latin tilbys kun som programfag, latin 1 (5 timer) og latin 2 (5 timer). 

 Tegnspråk som fremmedspråk tilbys på nivå I og II, som fellesfag. 

 

Ettermiddagsundervisningen er et tilbud om undervisning i et fellesfag/programfag, og ikke et eksamensforberedende kurs for 

elever som ønsker å ta faget som privatist. Det er en forutsetning at eleven følger undervisningsopplegget gjennom hele skoleåret 

og skal ha standpunktkarakter i faget. Tilbudet omfatter to ukedager, og elevene må møte begge dager.  

 

Tilbudet er åpent for elever fra alle kommunale videregående skoler i Oslo. Vi understreker at inntaket til videregående skoler 

skjer helt uavhengig av påmelding til disse tilbudene. Valg av disse språkene gir heller ikke grunnlag for skolebytte. 

 

  



 

 

  

Elvebakken videregående skole: 

Kinesisk (mandarin) tirsdag og torsdag kl. 16.30 – 18.30 

 

Foss videregående skole: 

Italiensk tirsdag og torsdag kl. 16.30 – 18.30 

 

Nydalen videregående skole: 

Tegnspråk tirsdag og torsdag kl. 16.30 – 18.30 

 

Oslo handelsgymnasium: 

Japansk mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 16.30 – 18.30 

Alle dager vil bli brukt til japansk, men ikke alle dager for alle kurs. Hvilke tidspunkter som blir aktuelle for den enkelte gruppe 

avtales med elevene etter påmelding. 

 

Oslo katedralskole: 

Latin 1 tirsdag og torsdag kl. 16.30 – 18.30 

Latin 2 tirsdag og torsdag kl. 16.30 – 18.30 

 

Russisk I, fellesfag, år 1, tirsdag og torsdag kl. 16.30 – 18.30 

Russisk I, fellesfag, år 2, tirsdag og torsdag kl. 16.30 – 18.30 

Russisk II, fellesfag og programfag, tirsdag og torsdag kl. 16.30 – 18.30 

 

 

  



 

 

  

Vedlegg 2 – Skjema for valg av fremmedspråk  
 
Fyll ut og send til Oslo Handelsgymnasium. Frist: mandag 7.august. Skriv tydelig (helst med blokkbokstaver). 

Bindende påmelding. 

 
 

Elevens fødselsnr:   

(11 siffer) 

           

   

Elevens fornavn:______________________________ Elevens etternavn:__________________________________ 

 

 

 

Hvilket fremmedspråk eller fordypning hadde du på ungdomskolen?: 

 

Tysk        
Fransk        
Spansk        
Fordypning i engelsk       

Fordypning i norsk       
 

Annet (beskriv):                       
 
       
 
Velg ett fremmedspråk du ønsker å ha undervisning i på videregående skole: 
  
Tysk        
Spansk     
Fransk1)           

    
Japansk2)      
      

Kinesisk3)       
Italiensk3)       
Tegnspråk3)       
Russisk3)   

 

 

 Jeg ønsker å ta morsmålseksamen i (skriv hvilket språk): ________________________ 

 

 

1) Du kan kun velge fransk hvis du har hatt fransk på ungdomskolen. 

 

2) Undervisning i Japansk på dagtid er betinget av at tilstrekkelig mange velger faget. Dersom dagtilbudet ikke 

igangsettes, vil undervisningen foregå på kveldstid ved Oslo Handelsgymnasium. Se vedlegg 1 for mer 

informasjon. 

 

3) Undervisning i Kinesisk, Italiensk, Tegnspråk og Russisk vil foregå på kveldstid ved andre videregående skoler. 

Se vedlegg 1 for mer informasjon. 

 

 

 

Sted, dato      Signatur elev 

 

 



 

 

  

_______________________    _________________________________________ 

Vedlegg 3 - Skjema for elevopplysninger                                            

 
Fyll ut og send til Oslo Handelsgymnasium. Frist: mandag 7.august. Skriv tydelig (helst med blokkbokstaver). 

 

Elevens fødselsnr:   

(11 siffer) 

           Elevens morsmål:      ________________ 

   

Elevens fornavn:______________________________ Elevens etternavn:__________________________________ 

 

Elevens mobilnr:______________________________ Elevens hjemmetlf.nr:_______________________________ 

 

Elevens emailadresse:___________________________________________________________________________ 

 

Elevens adresse: Gatenavn/nr:    ___________________________________ Postnr/sted:______________________ 

 

 

Foresatt1  fødselsnr:   

(11 siffer) 

             

 

Foresatt1 fornavn:____________________________ Foresatt1 etternavn:__________________________________ 

 

Foresatt1 mobilnr:____________________________ Foresatt1 hjemmetlf.nr:_______________________________ 

 

Foresatt1 emailadresse:__________________________________________________________________________ 

 

Foresatt1 adresse:  Gatenavn og nr:    ______________________________  Postnr/sted:______________________ 

 

 

 

Foresatt 2 fødselsnr:   

(11 siffer) 

            

 

Foresatt2 fornavn:____________________________ Foresatt2 etternavn:__________________________________ 

 

Foresatt2 mobilnr:____________________________ Foresatt2 hjemmetlf.nr:_______________________________ 

 

Foresatt2 emailadresse:__________________________________________________________________________ 

 

Foresatt2 adresse:  Gatenavn og nr:    ______________________________  Postnr/sted:______________________ 

 

 

          

Evt. andre kontaktpersoner (navn, postadresse, emailadresse og tlf. nr.):  

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Hvilken ungdomsskole kommer du fra? _____________________ Har du fritak for sidemål?   Ja □  Nei □       

 

Har du behov for tilrettelegging ved prøver/eksamen (pga allergi, lese og skrivevansker eller lign.)? 1)   Ja □  Nei □ 

 

Andre opplysninger (bruk baksiden om du trenger mer plass): ____________________________________________ 

 

 

1) NB: Kontakt rådgiver etter skolestart om du har behov for tilrettelegging ved prøver/eksamen.  



 

 

  

 

Vedlegg 4 - Informasjon og skjema om forsert løp  
 
Vedlegg 4 skal kun sendes inn dersom du har fullført fag fra videregående skole på ungdomskolen.  

Frist: mandag 7.august. 

 

Elevens fødselsnr:   

(11 siffer) 

           

   

Elevens fornavn:______________________________ Elevens etternavn:__________________________________ 

 

 

Hvilke fag fra videregående skole har du fullført på ungdomskolen?:   

 

 

1. ______________________________________ 

 

 

2. ______________________________________ 

 

 

Ungdomsskoleelever som tar fag i videregående kan ta fag på nytt, uten å måtte melde seg opp som privatister. På 

vitnemålet skal den siste karakteren føres, hvis den er 2 eller bedre. Jf. forskrift til opplæringsloven §3-17a og §3-46 

gjeldende f.o.m skoleåret 2015-2016. 

 
§ 3-17a. andre ledd:  

Ein elev som har fått sluttvurdering i eit fag frå vidaregåande opplæring på ungdomstrinnet, jf. § 1-15, kan velje om faget 
skal godkjennast etter § 1-16, eller velje å ta faget på nytt som elev i vidaregåande opplæring.  
 

§ 3-46 femte ledd: 

For elevar i vidaregåande opplæring som har fått sluttvurdering i eit fag som elev meir enn éin gong, jf. § 3-17a andre og 

tredje ledd, skal den siste karakteren som er 2 eller betre, førast på vitnemålet eller kompetansebeviset. 

 

 

 

Ønsker du å ta noen av fagene fra videregående på nytt igjen i Vg1?   Ja □  Nei □ 

 
Hvis ja, hvilke fag ønsker du å ta på nytt igjen i Vg1: 

 

 

1. ______________________________________ 

 

 

2. ______________________________________ 

 

 
Hvis nei, hvilke Vg2-fag ønsker du å ta i Vg1: 

 

 

1. ______________________________________ 

 

 

2. ______________________________________ 

 
  



 

 

  

Vedlegg 6 – Informasjon om valg av matematikk i Vg1  
 

I Vg1 må alle elevene velge enten Matematikk 1T (teoretisk matematikk) eller Matematikk 1P (praktisk 

matematikk).  

 

Vi er opptatt av at du skal gjøre et gjennomtenkt og riktig valg av matematikkfag. Du vil derfor ikke foreta 

dette matematikkvalget før etter at du har gjennomført et oppstartsprogram i løpet av de to første 

skoleukene. Mer informasjon om oppstartsprogrammet vil bli gitt ved skolestart. 

 

Ønsker du allerede nå å lese mer om Matematikk IT og Matematikk 1P finner du informasjon om dette på 

www.udir.no. 

 

http://www.udir.no/

