
Forsert løp 

skoleåret 2020-2021



Hva skal vi snakke om

• Hvem er vi på Ullern

• Hva innebærer forsering – hvem passer det for? 

• Erfaringer – elever og lærere deler

• Forventninger

• Praktiske avklaringer

• Hva lurer dere på?





Eleven som 
ressurs for 
seg selv

Eleven som 
ressurs for 
medelever

Eleven som 
ressurs for 
undervisningen

Eleven som 
ressurs i eget 
liv 

Elevaktiv 

undervisning



Fordeler med forsering 

• 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 

• Fordypningspoeng i realfag



Hvem passer det for

• Ha karakteren 5 eller 6 fra ungdomsskolen

• Ha høy faglig interesse

• Kunne jobbe selvstendig og tåle økt 

arbeidsmengde 

Lurt å søke råd hos faglærere og rådgiver



Forserte på Ullern

Mange! Fra fem ungdomsskoler i nærmiljøet. 

Fullfører og består med gode resultater!

Vi holder god dialog med ungdomsskolene.



Hva innebærer forsering

To alternativ:

1)Teoretisk matematikk (1T)

2)Engelsk 

- Tilsvarer kurs på Vg1 

Studiespesialisering

- Fem timer hver uke

Brukes av timer til faget/valgfag/

utdanningsvalg på ungdomsskolen



Matematikk: 
Avdelingsleder Eileen deler erfaringer 

• Vekt på elevmedvirkning og samarbeid 

både elev-elev og lærer-elev

• Fokus på forståelse og fordypning

• Jobber med problemløsning og 

"nøtteknekking" i fellesskap

• Hva skjer: Stor læringsglede og god faglig 

progresjon! 



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



Innhold 

i engelskkurset
ved avdelingsleder May-Britt



Kjerneelementer

• Kommunikasjon

• Språklæring

• Møte med engelskspråklige tekster 



Why learn English?

English is the most commonly spoken language in the 

world. One out of five people can speak or at least 

understand English!

English is the language of science, of aviation, 

computers, diplomacy, and tourism. Knowing English 

increases your chances of getting a good job in a 

multinational company within your home country or of 

finding work abroad.

English is the official language of 53 countries.



Mest lærerikt

• Stereotyper

"England er ikke så «pretty posh» som vi trodde"

• USA (historie, immigrasjon)

• People in general

• Litteratur

• Debatter



Mest positivt

Du vil lære mye!

"Har lært mer på ett år enn på hele ungdomsskolen"

- Fordypning: "Vi blir involvert og får kjennskap til 

flere temaer", "mer nøye"

- Nyttig for ungdomsskolefag 

- Varierte læringsmåter

Bedre læringsmiljø fordi du møter andre som er 

skikkelig interessert i faget og du får flere venner.

Smaksprøve på hvordan det er å gå på videregående.



Mest utfordrende 

• Mer avansert engelsk 

• Lange dager

• Kan miste (deler av) timer på vanlig skole

• Transport



Lurt å tenke ekstra på

Tid! Viktig å kunne fokusere på vanlig skole, slik 

at forseringen ikke går utover resultatene der.

Motivasjon for faget. 

Det kommer til å bli skikkelig utfordrende: Du vil 

møte folk som er flinkere enn deg 😊



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



Vurdering og vitnemål

• Skjer underveis i undervisning på Ullern

• Krav til oppmøte som for vgs.

– Maks 10% i fravær, krav til dokumentasjon 

• Elevene inngår i eksamenstrekket på vgs. 

– Dersom det skulle bli sammenfall av eksamensdag har 

ungdomsskolen forrang

• Det settes standpunktkarakter i faget

• Eleven får kompetansebevis ved endt opplæring 

– Evt. fravær føres på kompetansebeviset

• Mulighet for å ta opp igjen faget senere



Organisering av undervisning

• To økter per uker:

- tirsdager kl. 14.15 – 16.30

- onsdager kl. 14.15 – 15.50 

• Undervisning i egne grupper

• Fast, erfaren lærer i fagene

• Første undervisningsdag i uke 35 



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

• Frist i løpet av mai – sjekk med skolen din 

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

• Absolutt siste frist for å slutte i faget er 15. 
januar 2020. Den enkelte ungdomsskole kan 
sette en tidligere frist



Kontaktinfo for Ullern

Ass. rektor Norhild Joleik

norhild.joleik@ude.oslo.kommune.no



Mer om vurdering og vitnemål 
I forskriften til opplæringsloven § 3-17a. Samanhengen mellom 

sluttvurdering og elevstatus står det:

Ein elev som har fått sluttvurdering i eit fag frå vidaregåande

opplæring på ungdomstrinnet, jf. § 1-15, kan velje om faget skal 

godkjennast etter § 1-16, eller velje å ta faget på nytt som elev i 

vidaregåande opplæring.

Det betyr at eleven kan følge faget, få vurdering (både standpunkt og 

eksamenskarakter), for så å ta faget på nytt på vgs og forkaste 

karakterene h*n fikk som forsert elev. Eleven kan også heller velge et 

annet fag som erstatning, f.eks. 1P som eleven aldri har hatt 

elevstatus i. Forserte elever er et av to unntak fra hovedregelen om at 

man bare kan være elev i et fag en gang, slik at disse elevene bruker 

ikke opp opplæringsretten sin i forsert-faget. For å få 

førstegangsvitnemål må eleven få minst karakter 2 innen vg3. 



Har du som ungdomsskoleelev bestått eksamen for videregående, telles 

den eksamen blant de du skal ha på videregående. (Dvs. du "gjør unna" 

én eksamen.)

Du kan ta faget opp igjen når du starter på videregående.

- Med status som ordinær elev i faget

Alternativt kan du ta faget opp som privatist. 

- Innebærer å betale en del selv, jobbe på egen hånd og møte til 

eksamen på annet sted

- Gjør et mens du er elev på videregående for å få det på 

førstegangsvitnemålet

Ønsker du å ta eksamen i faget på ny, vil den nye karakteren erstatte både

standpunkt- og eksamenskarakteren.

Du velger i begge tilfeller selv hvilken karakter som skal på vitnemålet

I tilfelle må du ta opp igjen eksamenen som privatist.  


