
Oslo kommune
Utdanningsetaten

Oslo Handelsgymnasium

Velkommen til

Informasjonsmøte om Vg2 utveksling



Oslo kommune
Utdanningsetaten

Oslo Handelsgymnasium

Bath- og Berlin-utvekslingene har egne informasjonsmøter

• Bath

– OHG sitt tilbud om 4 mnd i England høsten Vg2 (Euroklassen)

– Informasjonsmøte for elever fredag 5.januar kl.1130 på AUD3

– https://ohg.vgs.no/ 

• Berlin

– Administreres av Kongshavn vgs (skal overtas av Blindern vgs)

– Åpent for alle elever bosatt i Oslo som tar studieforberedende fag.

– https://kongshavn.vgs.no/fagtilbud/satsingsomrader/vg2-i-berlin/

– Skoleåret 2015/2016 kostet dette 75.000 kr i kost, losji, reiser og sosiale tilbud 
for 11 måneder.

https://kongshavn.vgs.no/fagtilbud/satsingsomrader/vg2-i-berlin/
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Agenda

• Krav og forventninger til eleven

– Før avreise

– Under utenlandsoppholdet

– Etter hjemkomst

• Eleverfaringer

• Spørsmål og svar
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Før avreise

• De fleste elever reiser gjennom en utvekslingsorganisasjon.                                 

• For oversikt over godkjente organisasjoner se: 

– https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Utdanninger/Utveksling-
videregaende/utveksling-videregaeende-utenfor-norden/

• Bekreftelse fra utvekslingsorganisasjon leveres til studieleder

• Eleven får to brev fra OHG:

– Godkjenning av Vg2 som utvekslingselev i utlandet (med oversikt over faglige krav)

– Godkjenning av skoleår (Vg2) i utlandet (som eleven leverer til lånekassen)

• Eleven har selv ansvar for å søke om stipend hos lånekassen.
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Før avreise

• Eleven har veiledningssamtale med studieleder om fagvalg.

• Eleven gjennomfører fagvalg for Vg2 på vanlig måte (www.blokkvalg.no).

• Eleven søker skoleplass på OHG Vg2 på vanlig måte (www.vigo.no – frist 1.3.2018).
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Faglige krav som stilles til utvekslingsoppholdet

• Eleven har opplæring tilsvarende 30 skoletimer per uke.

• Den utenlandske utdanningen har et faglig nivå som tilsvarer Vg2 i Norge.

• Eleven ville blitt flyttet opp til neste trinn i vedkommende lands skolesystem.

• Eleven har fulgt undervisning i fremmedspråk tilsvarende det nivået eleven ville vært 
på i Vg2 i Norge.
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Faglige anbefalinger til utenlandsoppholdet 

• Eleven har fag i utlandet som minimum tilsvarer tre programfag og matematikk 2P.

• Eleven har minst to fag ute som 

– tilhører samme programområde (realfag eller språkfag/samfunnsfag/økonomi).

– kan videreføres på fordypningsnivå i Vg3.
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Under utenlandsoppholdet

• Eleven holder seg selv orientert om fagstoffet i norsk og historie i Vg2.

• Eleven gjennomfører fagvalg for Vg3 på vanlig måte (www.blokkvalg.no).

• Eleven kontakter studieleder på OHG for fagvalgsveiledning.

• Eleven søker skoleplass på OHG Vg3 på vanlig måte (www.vigo.no – før 1. mars 
2019).

• Eleven har selv ansvar for søking om skoleplass!
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Etter hjemkomst

Eleven må selv sende inn dokumentasjon på gjennomført Vg2 i utlandet til: 

• Inntakskontoret: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Skriv "Til Inntakskontoret" i emnefeltet.

Utdanningsetaten i Oslo

Inntakskontoret

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo. 

• Til OHG: ohg@ude.oslo.kommune.no

– For informasjon om krav til dokumentasjon og tidsfrister se:
http://oslo.vilbli.no/?Fylke=3&Domain=oslo&Side=&Artikkel=019939

http://oslo.vilbli.no/?Fylke=3&Domain=oslo&Side=&Artikkel=019939
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Etter hjemkomst

• Eleven kontakter fagvalgsansvarlig ved OHG for faggodkjenning og eventuelt justering 
av fagvalg for Vg3.

• Eleven er selv ansvarlig for å oppdatere seg på fellesfag (norsk og historie) for å kunne 
vurderes i relevant fagstoff i Vg3.

• Eleven er selv ansvarlig for å tilegne seg kompetanse hun/han mangler for å henge med 
i programfag i Vg3 (som bygger på fag fra Vg2).
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Vitnemål fra norsk skole

• Baseres på karakterene fra Vg1 og Vg3

• Karakterene fra Vg2 i utlandet blir ikke tatt med på det endelige vitnemålet.

• Eleven vil kunne få realfagspoeng og spesiell studiekompetanse.
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Noen utfordringer

• Det kan være vanskelig å få fullført det fremmedspråket man har hatt i 
vg1

• Fag i vg3 som "bygger på" fag i vg2 kan gi utfordringer selv om du får 
faget godkjent som bestått utland

• Alt som gjennomgås i norsk og historie på vg2, er aktuelt til eksamen i 
vg3.

19.11.07
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Fordeler og ulemper med utveksling

• Kulturutveksling og språklæring

• Personlig vekst og utvikling

• Utfordringer i forhold til vertsfamilier og skole

• Faglig utbytte

• Utfordringer å henge med faglig når man kommer hjem igjen

• Kanskje ikke lurt for alle? Elever som er svært ambisiøse og sikter mot 

høye karakterer får utfordringer i overgangen til Vg3


