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

• Ung i Oslo

• Hva kan skole – hjemsamarbeid være når eleven er over 
18 år?

• Nye fraværsregler

• Typiske utfordringer det siste året

• Russetid

• Praktisk informasjon:
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18 år og VG3-elev

Fremtidsdrøm? Eksamen Russetiden

Revyen
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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)



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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Tett på

Eileen Klavenes May-Britt Fløgstad



Skole-hjem samarbeid om 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 en fullmakt fra eleven om fortsatt samarbeid!



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



Fravær – nye regler



Slik skal fraværsgrensen praktiseres

Mer enn 10 prosent 

udokumentert 

fravær

Inntil 15 prosent

Over 15 prosent

Rektor kan bruke skjønn for udokumentert fravær 

inntil 15 prosent. Reglene tar høyde for at det kan 

være sammensatte årsaker til at elever er borte fra 

undervisningen.

Elever som totalt sett har mer enn 15 prosent 

udokumentert fravær i et fag, vil ikke få karakter i 

faget. 

Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær 

i et fag, vil som hovedregel ikke få karakter i faget. 

Fraværsgrensen omfatter ikke dokumentert fravær som 

sykdom og andre helse og velferdsgrunner.

.



Fravær som ikke teller med ved 
beregning av fraværsprosenten

• Helse- og velferdsgrunner

• Arbeid som tillitsvalgt

• Politisk arbeid
• Hjelpearbeid (eks: deltakelse i leteaksjoner via 

humanitære organisasjoner)
• Lovpålagt oppmøte
• Representasjon i arrangement på nasjonalt eller 

internasjonalt nivå, f.eks idrett eller kultur
• Religiøse høytider for elever som er medlem av 

andre trossamfunn enn Den norske kirke



Hvordan dokumentere fravær som 
ikke skal telle med i beregningen?

Det er viktig at du og dine foresatte er oppmerksom på hvordan fravær 
som ikke skal telle med i beregningen, skal dokumenteres.
Eksempler:
• Fravær som skyldes helsegrunner må dokumenteres av lege eller annen 

sakkyndig. 
• Fravær av politiske grunner kan dokumenteres av en politisk 

organisasjon.
• Fravær som skyldes hjelpearbeid kan dokumenteres av en 

hjelpeorganisasjon eller lignende.
• Fravær av velferdsgrunner, f.eks begravelser, kan normalt dokumenteres 

med erklæring fra foresatte.



Hva veier tyngst? 



Eksamen ST

• Skriftlig eksamen begynner i u.20 

(19.mai)

• Alle skal  opp i norsk skriftlig 

hovedmål

• 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

• Skriftlig eksamen begynner i u.21 (22.mai)

• Alle skal opp i norsk skriftlig hovedmål 

• Alle skal opp i praktisk eksamen i mediefag -
felles programfag  

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

Dette kan være : 
Muntlig: Norsk, historie, naturfag
Skriftlig: Norsk sidemål
Praktisk: Valgfritt programfag (mediefag)  



Eksamen APO

• 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

Tom. det året du 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 Ullern vgs.

• Alle foreldre med elever ved Ullern er medlemmer av 
foreldrelaget. Bli aktiv deltaker! 

• Natteravner – revyfester

• Foreldrelaget velger et styre

• Styrets oppgaver:
– Økt trivsel for elevene

– Fokus på innhold og læring

– Temakvelder

– Informasjonskanal

– Støttespiller
Først og fremst, vi er her for elevene……



Foreldrelaget bidrar til skolemiljøet

• Elevrådsarbeid

• Revy

• Humanitært prosjekt

• Forfatterbesøk

• Sosiale/samlende tiltak som  grøtfest, 

avslutningsfest, avgangsball…..

• Styret vil prioritere å støtte tiltak som 

kommer alle elevene til gode!

• Giro blir sendt ut 


