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• Hvordan er det å være 18 år og VG3-elev

• Ung i Oslo

• Et trygt og godt skolemiljø for alle

• Hvordan virker de nye fraværsreglene?

• Skole-hjem samarbeid når eleven er over 18 år?

• Typiske utfordringer det siste året

• Russetid

• Praktisk informasjon:

Eksamen

Førstegangsvitnemål

• Skole-hjemsamarbeid

Hva vi ønsker å snakke om



18 år og VG3-elev

Fremtidsdrøm? Eksamen Russetiden

Revyen

kjærlighetssorg

Prestere = poeng?

Er jeg bra nok?

Hva gjør jeg 
til neste år?

Hva hvis de 
andre får vite…..

ONLINE!!!





Ung i Oslo 2015



Oslo over tid – perioden 1996 – 2015 

- I de tidligere undersøkelsene, både i 2006 og i 2012, fant man 

at ungdommen ble stadig mer veltilpasset, hjemmekjær og 

«straight»

- Det ser ut til at mye fortsetter å gå i «riktig retning» 

- Flere trives på skolen i dag enn før 

- Flere bruker mye tid på lekser

- Flere bruker mye tid hjemme



Andel som har røkt hasj eller 

marihuana sist år

• Store forskjeller mellom US og VGS i alle bydeler 

• Høyt nivå på VGS i mange bydeler 

Ullern bydel 26 % av vgs. Ungdom (nesten på topp)



Alkoholvaner

 Bydelens unge, sammen med Bydel Frogner, topper statistikken for bruk av alkohol med 
49% (21 prosent er ungdomsskoleelever og 74 prosent er videregående skoleelever) 
(Ung i Oslo, 2015)

• Ungdom i Oslo vest drikker mer enn landsgjennomsnittet 

• VGS: Har du drukket deg beruset ? 70 % 74 % 59 %

(Nordre Aker)                   (Ullern)                         (Oslo) 



Flere jenter har depressive symptomer 

•Klar økning blant jenter over tid 

•Bortimot dobling fra 1996 til 2015 

•Økning fra 23 prosent i 2012, til 26 prosent i 2015 

•Få inngående studier på hva som skaper variasjoner over tid 

–Media (usunne kroppsidealer) + sosiale medier 

–Endrede medievaner (dataspill) 

–Lite søvn 

–Cannabisbruk 

–Endrede familieformer

–Skole- og utdanningspress 

–Økt ulikhet/statusjag 

–Biologiske faktorer (samspill) 

•NOVA-prosjekt: UIO-undersøkelsene kan bidra 
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Et trygt og godt skolemiljø for alle

Et skifte i tenkning

Fra "mot mobbing" til

"for et trygt og godt skolemiljø"



Alle elever har 

rett til et trygt og 

godt skolemiljø
som fremmer 

helse, trivsel og 

læring

– Opplæringsloven kapittel 9A

Foto: Oslo 

kommune



Nye bestemmelser i opplæringsloven 

• Nulltoleranse mot krenkelser 

• Skjerpet aktivitetsplikt

• Skolen skal lage en aktivitetsplan 

• Ny klageordning 

• Informasjonsplikt til foresatte og elever 



Nulltoleranse mot 

krenking

• Det er elevenes 

egen opplevelse 

som er avgjørende 



Hva kan du som 

foresatt gjøre? 

14

Hvis ditt eller andre barn 
opplever å ikke ha et 
trygt og godt skolemiljø:

 Ta kontakt med 
skolen og rektor 

 Du kan ringe eller 
sende e-post

 Be om et møte med 
kontaktlærer og/eller 
rektor Foto: Oslo 

kommune



Ny klageordning 

15



Fravær – nye regler



Resultat 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fravær 6,1% 6,5% 6,0% 5,3% 5,3% 4,1%

Fullføre og

bestå

93,9% 95,66% 94,34% 96,1 % 96,1 % 97,8%



Våre erfaringer til nå:

Positive:

• Den virker – 31% nedgang på fravær

• 2 elever som ikke fikk karakter pga for mye fravær

• Bedre faglige resultater på standpkt. og eksamen

Utfordringer:

• 10% fravær oppleves av noen som en "rettighet" de 

har til å være borte fra skolen uavhengig av årsak

• Falske legemeldinger



Når nærvær er viktig

Hva gjør vi når fraværet blir for høyt?

Kontaktlærer snakker med og gjør avtaler med eleven

Rådgiver har møter med eleven

Tar kontakt med foresatte (selv om eleven er over 18) hvis vi er 

bekymret for at eleven ikke vil fullføre/bestå

Nærværsfaktorer: Hjertet av Ullern



Skole-hjem samarbeid når elever over 18 år

- Når fraværet blir høyt

- Når vi er bekymret for om eleven ikke skal få karakterer i alle fag

- Når vi er bekymret for elevens liv og helse

- Generell informasjon og foreldremøter

OG….Når dere har et samtykke fra eleven om fortsatt samarbeid!

Snakk med 18-åringen om dette. Eleven må selv huke av for fortsatt 

foreldretilgang i "Min profil" i Portalen > ITS



Hva veier tyngst? 



Eksamen ST
• Skriftlig eksamen begynner i u.20 

(22.mai). Alle skal ha fire eksamener

• Alle skal  opp i norsk skriftlig hovedmål 

(25. mai)

• Alle skal opp i to skriftlige trekkfag, 

hvorav ett kan være sidemål

• Alle skal opp i ett muntlig fag

Alle programfag er skriftlige trekkfag 



Eksamen MK/HO
• Skriftlig eksamen begynner i uke 20
• Alle skal ha tre eksamener: 

1. Alle skal opp i norsk skriftlig hovedmål (25.mai)

2. Alle skal opp i praktisk eksamen i programfag

3.  Alle skal opp i ett trekkfag; 
muntlig, praktisk eller skriftlig. 

Dette kan være : 
- Muntlig: Norsk, historie, naturfag/samfunnsfag
- Skriftlig: Norsk skriftlig sidemål
- Praktisk/muntlig: Valgfritt programfag



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 på høst: 15 

september  og våren: ca 1. februar

- 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



Foreldrelaget

• 2 - 3 temakvelder – feks: Endring av ungdomskulturen

• Kom gjerne med forslag til temaer

• Noen foresatte som kan ta noe koordinering ansvar 

• Vakter til revyfester

• Innsamling av midler til elevaktiviteter



Temakveld –

"Sex, drugs and rock'n roll" 

Onsdag 22.november kl.18.00


