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Agenda

• Korona og smittesituasjon

• Hvordan er det å være Vg3 elev

• Vurdering og læring på Vg3

• Skole-hjemsamarbeid når elevene er over 18 år

• Fravær og nærvær

• Praktisk informasjon

– eksamen 

– førstgangsvitnemål



Oppstart og korona

• Grønt nivå ved skolestart (Udir)

• Hurtigtester

• Rutiner ved smitte

• Klassekart

• Smittesporing

• Smittesituasjon på skolen Grønt nivå
•Ingen syke skal møte på skolen
•God hygiene
•Unngå fysisk kontakt mellom personer 
(håndhilsning og klemming)
•Vanlig organisering av skoleklasser og 
skolehverdag (Udir)



VG3-elev

Hva skal jeg bli?
Eksamen Russetiden

Revyen

KjærlighetssorgPrestere = poeng?

Er jeg bra nok?

Hva gjør jeg

til neste år?

Hva hvis de 

andre får vite...

ONLINE!!!



Hva sier elevene våre om pandemi-skole?
• Stort sett fornøyd med lærerne sine

• Mye skjermtid – lite variasjon 

• Noen fag skiller seg ut som vanskelige 

• Elevene opplevde dette forskjellig

Tiltak
• Vi har matteverksted på tirsdager og vurderer også for 

andre fag.

• Elevaktiviteter i midttimer 

• Ettermiddag-/kveldskurs etter behov



Resultater fra Vg2 

• Ingen store avvik i standpunkt 
sammenlignet med tidligere år

• Mindre praktisk arbeid

• Mindre variert undervisning



Vurderingspraksis på Vg3

• Ambisjonsdialog

• Underveisvurdering med eller uten karakter- eleven velger

• Innspurtsdialog 

• Standpunktkarakter og eksamenskarakter



Fravær og prosentgrense
Merk unntak ut september



10% regelen 

Positive:

• Nedgang i fravær

• Ingen mister karakterer

• Bedre faglige resultater

Utfordringer:

• 10% fravær ikke en "rettighet" 

• Falske legemeldinger

• Kronisk sykdom 



Skole-hjem-samarbeid

Info fra skolen:
• Appen

"SkoleMelding"

• Foreldrebruker til 

ITS

• Hjemmeside

• Sosiale medier

Henvendelser til 

skolen:
• "Skolemelding"

• E-post 

Vi ønsker god dialog!



Foresatte med elever over 18 år 

Når barnet ditt fyller 18 år vil du automatisk miste foresatt-tilgangen til i 
alle systemer i
Skoleplattform Oslo (portalen, itslearning, meldingsverktøy, 
fraværsoversikten osv.)

Barnet som har fylt 18 år kan imidlertid velge å gi deg tilgangen tilbake:

1. Eleven logger seg inn på portalen ved hjelp av skolens hjemmeside
2. Eleven klikker på Visma under verktøy
3. Eleven klikker på «Elever» og deretter «Foresatt tilgang». 





Skole-hjem-samarbeid 

når elever over 18 år

- Når fraværet blir høyt

- Når vi er bekymret for om eleven ikke skal få karakter

- Når vi er bekymret for elevens liv og helse

- Generell informasjon og foreldremøter

Snakk med 18-åringen om dette. 

Vi vil alltid starte med å snakke med eleven selv ved 

bekymring.



Hva veier tyngst? 



Eksamen ST

Kunngjøring av trekk: 12.mai

Skriftlig eksamen begynner 19.mai

Alle skal ha fire eksamener:

• Norsk skriftlig hovedmål (23. mai)

• To skriftlige trekkfag, hvorav ett kan være 

sidemål

• Ett muntlig fag

➢ Alle programfag er skriftlige trekkfag 



Eksamen HO

Skriftlig eksamen begynner i uke 21.
Alle skal ha fire eksamener: 

• Norsk skriftlig hovedmål (23.mai)

• Tverrfaglig praktisk-muntlig eksamen

• To trekkfag; ett muntlig og ett skriftlig

- Muntlig: Norsk, historie, samfunnsfag, biologi 1/psykologi 1
- Skriftlig: Norsk sidemål



Eksamen MK

Skriftlig eksamen begynner i uke 21. 

Alle skal ha fire eksamener: 

• Norsk skriftlig hovedmål (23.mai)

• Ett MK-programfag

o Muntlig/skriftlig

• To trekkfag

o Muntlig/skriftlig/praktisk



Eksamen Apotekteknikk

Tverrfaglig praktisk eksamen 



Hva er et førstegangsvitnemål?

• Resultat fra de tre årene på videregående skole

• Skolen sjekker at eleven oppfyller krav

• Eleven kan ta opp igjen fag underveis på 

videregående, men ikke endre i etterkant for å 

komme i denne søkerkvoten (f. eks. dersom stryk til 

sommeren)

• Frist oppmelding til privatisteksamen: 15. september 

for høst og ca 1. februar i vårterminen

• T.o.m. det året eleven fyller 21 år

Egne søkerkvoter innen høyere utdanning i Norge 

50% av studieplassene på norske universitet og 

høyskoler



Viktige datoer

1. februar: 

Opptak til Københavns universitet

1. mars: 

Særskilt opptak gjennom Samordna opptak

15. april: 

Hovedopptak Samordna opptak



Spørsmål


