
FORSERT LØP 
i matematikk og engelsk

Orientering for foresatte og elever

mandag 13. mars 2017



Hvem er vi?

Torill Røeggen,

rektor

Eileen Klaveness, 

avd.leder realfag 

Norhild Joleik,

avd.leder språkfag



Hva skal vi snakke om

• Hvem er vi

• Hva innebærer forsering – hvem passer det for? 

• Erfaringer – fra elever og lærer 

• Forventninger

• Praktiske avklaringer

• Hva lurer dere på?

• Omvisning i bygget



Hva skal vi snakke om

• Hvem er vi 

• Hva innebærer forsert løp – fordeler og utfordringer

• Erfaringer sett fra lærerperspektiv og elevperspektiv

• Forventninger

• Praktiske avklaringer

• Hva trenger dere å vite mer om



Hvem er vi









Hva innebærer forsering

To alternativ:

1)Teoretisk matematikk (1T)

2)Engelsk 

- Tilsvarer kurs på Vg1 

Studiespesialisering

- Fem timer hver uke. 
Brukes av timer til valgfag eller 

utdanningsvalg på ungdomsskolen



Innhold 

i engelskkurset

• Språklæring

• Muntlig kommunikasjon

• Skriftlig kommunikasjon

• Kultur, samfunn og litteratur



Hvordan forsere i engelsk 

på Ullern

Vg1 

Vg2

Vg3

Engelsk for 1. klassinger på Studiespesialisering på vgs.10. klasse

Internasjonal engelsk  

Samfunnsfaglig engelsk 

eller engelskspråklig kultur og litteratur

Kunne ha fem timer mindre enn ved vanlig løp 

eller velge et ekstra programfag (fordypningsfag)

Fem timer til 

faget hvert 

av årene



Innhold i 1T-matematikk

• Tall og algebra

• Geometri

• Sannsynlighet

• Funksjoner



Hvordan forsere i 

matematikk på Ullern

Vg1 

Vg2

Vg3

Teoretisk matematikk (1T) 10. klasse

Realfaglig matematikk 1 (R1) 

Realfaglig matematikk 2 (R2)

Kunne ha fem timer mindre enn ved vanlig løp, velge 

et ekstra programfag (fordypningsfag) eller ta 

matematikk på universitetsnivå på kveldstid

Fem timer til 

faget hvert 

av årene



En elev deler 

sine erfaringer



Fordeler 

• Mulighet til faglig progresjon og fordypning

• Kunne forsere videre som elev på 

videregående

• Kunne ha redusert timeantall ene vgs-året

• Som Vg3-elev kunne ta kurs på 

universitetsnivå 

• Sanke fordypningspoeng i realfag



Hvem passer dette for

• Ha karakteren 5 eller 6 fra ungdomsskolen

• Ha høy faglig interesse

• Kunne jobbe selvstendig og tåle økt 
arbeidsmengde 

• Kunne delta på vurderingssituasjoner

Lurer du på om dette passer for deg/din ungdom? 

Lurt å søke råd hos faglærere og rådgiver



Erfaringer

263 av 400 fullførte i fjor. 

De som fullfører og består har overvekt av gode 

resultater.

Mer fra elevperspektiv og et 

lærerperspektiv 



Vurdering

• Elevene har prøver, innleveringer mv. i faget på 

videregående – ikke på sin ungdomsskole

– Krav til oppmøte som for vgs.

• Det settes standpunktkarakter i faget

• Elevene inngår i eksamenstrekket på vgs. 

– Dersom det skulle bli sammenfall av eksamensdag har 

ungdomsskolen forrang

• Eleven får kompetansebevis ved endt opplæring 

– Evt. fravær føres på kompetansebeviset



Organisering av undervisning

• To økter per uker:

- tirsdager kl. 14.15 – 16.10

- onsdager kl. 14.15 – 16.10

• Undervises i egne grupper

• Fast lærer i fagene

• Første undervisningsdag i uke 34 



Læremidler

• Ullern stiller med lærebøker

• Hver elev er ansvarlig for sin lærebok
- Ved tap av bok gjelder fullt erstatningsansvar

• Det er ikke tillatt å notere i bøkene

• Hver elev får en PC med nødvendig 

programvare
- Egen kontrakt for bruken av denne



På/avmelding

• Påmelding skjer via ungdomsskolen

• Siste frist 15. mai å melde seg på 

• Elever som ønsker å slutte i faget må melde 
fra til ungdomsskolen

• Absolutt siste frist for å slutte i faget er 15. 
januar 2018. Den enkelte ungdomsskole kan 
sette en tidligere frist



Kontaktinfo for Ullern

Rektor Torill Røeggen

torill.roeggen@ude.oslo.kommune.no


