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Agenda

31.03.22

3

• v/trinnansvarlig Thomas F. PetersonStandpunktkarakterer

• v/studieleder Kristin Hove PedersenEksamen og vitnemål 

• v/rådgiver Lisbeth HansenVeien videre  

• v/kontaktlærer Frank Damm og leder elevtjenesten 
Ingrid Vaage

Å være avgangselev 
våren 2023  

• v/politikontakt Jonas AndreassenOrientering om russetid



Standpunktkarakterer



Overordnet del - kompetanse

•Kompetanse er å kunne tilegne seg og 
anvende kunnskaper og ferdigheter til å 
mestre utfordringer og løse oppgaver i 
kjente og ukjente sammenhenger og 
situasjoner. Kompetanse innebærer 
forståelse og evne til refleksjon og kritisk 
tenkning.



Vurderingsforskriften
1. Orden og adferd påvirker ikke karakteren i fag

2. Kompetansemålene er grunnlaget for vurdering i fag, men skal 
forstås i lys av teksten om faget i læreplanen

3. Standpunktkarakter skal være uttrykk for den samla 
kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av 
opplæringen.

4. Eleven skal vere kjent med hva det blir lagt vekt på i 
fastsettingen av hennes eller hans standpunktkarakter. Eleven 
skal ha fått mulighet til å vise kompetansen sin på flere og 
varierte måter. Kompetanse som eleven har vist i løpet av 
opplæringen, er en del av vurderinga når standpunktkarakteren 
skal fastsettes.



Fastsettelse av standpunkt

7

Sluttvurderingsperiode begynner 
rett etter påske

Flere større elevarbeider og prøver

Viktigheten av å overholde frister og møte opp til 
vurderingssituasjoner

God dialog med faglærere ekstra viktig, Teams er 
en effektiv kommunikasjonskanal

Prioriteringer -> russetid, jobb mm.

7. juni publiseres alle 
standpunktskarakterer



Eksamen og vitnemål



VITNEMÅL
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Om krav til fag/poenggrenser til ulike studier: www.samordnaopptak.no



Skriftlig eksamen: 
Trekket får dere i VIS kl. 9.00 fredag 12. mai.

Idrett: 1 – 3 skriftlige eksamener, 

ingen fast regel. Ofte 2.

ST: 3 skriftlige eksamener

NB! Noen fag har obligatorisk forberedelsesdag!

Skriftlig sensur: Torsdag 22. Juni kl. 10.00 i VIS

Klage på karakteren? Søk veiledning, og kontakt studieleder asap!

Syk? Utsatt eksamen til høsten. Ikke vitnemål før januar 2024.

Karakteren 1? Ny eksamen til høsten. Ikke førstegangsvitnemål, ordinært vitnemål tidligst januar 2024
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Dag/dato: Fag:

Fredag 19. mai Norsk sidemål (nynorsk)

Mandag 22. mai Norsk hovedmål (alle på VG3)

Tirsdag 23. mai Biologi 2

Onsdag 24. mai R2 og S2, Engelsk 1 og 2

Torsdag 25. mai IT2, Politikk og menneskerett.
Kjemi 2, Spansk I+II

Fredag 26. mai Økonomi og ledelse, Språk III.

Tirsdag 30. mai Fysikk 2, Treningslære 2

Onsdag 31. mai Entr. 2, Samfunnsøkonomi 2, 
Rettslære 2, Sosialkunnskap

Torsdag 1. juni Kun forberedelsesdag

Fredag 2. juni Markedsføring 2, Psykologi 2, 
Historie og filosofi 2

Eksamenskurs i enkelte fag 15. og 16. mai

Nettsteder som er åpne under 
skriftlig eksamen

https://www.vigoiks.no/utdanning/eksamen/nettressurser-til-eksamen/
https://www.vigoiks.no/utdanning/eksamen/nettressurser-til-eksamen/


Muntlig eksamen
Tre hoved-datoer som vi planlegger etter foreløpig, endringer kan komme. 
Perioden er 12. mai – 22. juni

Idrett: 1 – 3 muntlig/-praktiske, ingen fast regel. Ofte 2.

ST: 1 muntlig/-praktisk eksamen

NB! Veiledning er en obligatorisk skoledag!

• Karakteren får elevene med en gang

• Det kan kun klages på formelle feil

Syk? Utsatt eksamen til høsten. Kan søke betinget opptak til studier. Ikke vitnemål før bestått eksamen.

Karakteren 1? Ny eksamen til høsten. Ikke førstegangsvitnemål, ordinært vitnemål ved bestått eksamen.
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Standpunkt 

Karakterene publiseres i VIS 7. juni

Standpunktvurdering:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/sluttvurdering/standpunktvurdering/

NB! Eventuell klage må leveres signert i resepsjonen! 

• Klagefrist hurtigbehandling (kun VG3): 9. juni kl. 16.00 

• Klagefrist ordinær behandling (behandles til høsten): 21. juni kl. 16.00 

IV? Ingen særskilte rettigheter. Må selv ta opp fag som privatist. Får ikke 

førstegangsvitnemål og første mulighet for å få ordinært vitnemål vil være i januar 2024.

Karakteren 1? Skolen melder deg opp til særskilt eksamen til høsten, hvis det er flere 

eksamensformer blir det trukket mellom S/M/MP/. Ikke vitnemål før januar 2024.
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Dag/dato:

Onsdag 7. juni Publisering kl. 16

Fredag 9. juni Hurtigfrist standpunktkarakterer kl. 16

Onsdag 21. juni Siste klagefrist standpunktkarakterer kl. 16

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/sluttvurdering/standpunktvurdering/


Førstegangsvitnemål

• Man må bestå alle fag og oppfylle andre krav til gyldig vitnemål

• De konkurrerer da i en egen kvote ved opptak til høyere utdanning via 
samordna opptak (ORDF)

• Gjelder til og med det året man fyller 21 år

– Vitnemålet må da være uendret fra vår 2023

• Man kan parallelt konkurrere i ordinær kvote hvis man ønsker å forbedre 
karakterer eller få med alderspoeng eller andre tilleggspoeng

• De som skal avtjene førstegangstjeneste får utsatt studiestart

– Så søk allerede nå!



Ordinært vitnemål
• I ordinær kvote får man alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng for 

studier eller førstegangstjeneste (ORD)

• Hvis man forbedrer karakterer må eleven selv kontakte oss for å få nytt 
vitnemål

• På et ordinært vitnemål velger man selv hvilke programfag som skal med, 
men kravene til fellesfag og fordypning for å få et gyldig vitnemål består

• Man kan ha flere alternative vitnemål liggende inn på samordna opptak –
f.eks. hvis det er ulike krav til ulike studier

• Skolepoeng = karaktersnitt x 10 + tilleggspoeng

• Alder (2 poeng pr år f.o.m fylte 20 år, maks. 8 poeng).
• 2 ekstra poeng for ENTEN 1 år med høyere utdanning ELLER 

folkehøyskole ELLER verneplikt.
• Grunnlag for tilleggspoeng må dokumenteres (ikke alder)



Vitnemål og samordna opptak
• Standpunktkarakterer publiseres kl. 16.00 onsdag 7. juni

– Med forbehold om endringer

• Vitnemålene vil være klare senest i uke 26 (26.-30. juni)
– De som benytter seg av adgang til hurtigklage på standpunktkarakter vil 

kunne måtte vente til nærmere 1. juli
– Vi vil forsøke å ferdigstille vitnemålene i uke 25 for de som ikke tar en 

skriftlig privatisteksamen (sensur i slutten av uke 25)
– Vi sender ut skolemelding og melding på Teams når vitnemålene kan 

hentes. Hvis en annen skal hente kreves fullmakt.

• Vitnemålene overføres elektronisk til samordna opptak når de utstedes
– Det er viktig at elevene sjekker at alt er rett! Selv om det ikke er vanlig så 

kan feil forekomme. I så fall korrigeres vitnemålet umiddelbart.
– NB: Ikke alle studiesteder benytter samordna opptak. 



Veien videre



Hvilke planer har elevene? 

15.03.2023 17

• Har gjennomført veiledning med mange elever på Vg3:

– Friår (jobbe/reise/folkehøyskole)

– Forsvaret

– Studere i/utenfor Oslo

– Studere i utlandet

Vanskelig å forutsi hva som skjer, men må være forberedt på 
at verden er annerledes. Må ha en plan b, og plan c… 



Karriereplanlegging
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Det er normalt å ikke vite hva man skal bli nå man er 19 år

• De færreste som er i arbeidslivet har hatt en klar plan

• 2 av 3 har opplevd at tilfeldigheter de ikke kunne ha forutsett, ble 
utslagsgivende for deres karriereløp

• Trenger ikke å vite akkurat hva man vil bli før man velger studier – det 
vanligste er å finne ut av det underveis

• 9 av 10 har relevant jobb innen et år etter endt utdanning 

Det handler om overganger 

• Fra det trygge og kjente, til det usikre og ukjente

• Hvordan styre selv - hvordan ta kontroll på utvikling

• Hva du blir er det vanskeligere å ha kontroll på



Studieforberedt

Ønsker fra UIO på Åpen dag 9. mars:

- Utforske nettsidene

- Merke seg frister

- Planlegge utdanningen 

- Ansvarsbevissthet og selvstendighet



• 1. februar – søkebasen åpner: www.samordnaopptak.no

• 15. april kl 23.59 – søknadsfrist (inntil 10 studier)

• 1. juli – frist for omprioritering av studievalg 

• 19. juli – oversikt over ledige studieplasser (for de som ikke har 
søkt)

• 20. juli – kan søke ledige studieplasser (for de som ikke har søkt)

• 20. juli – Hovedopptaket

• 24. juli – svarfrist

• 29. juli – suppleringsopptak

• 4. august – etterfyllingsopptak

http://www.samordnaopptak.no/


Private høgskoler og folkehøgskoler
(løpende opptak) eks: 
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Studier i utlandet – www.ansa.no

http://www.ansa.no/


Kontaktlærers perspektiv

Frank Damm

15.03.202323



Digitalt foreldremøte - Russ
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https://vimeo.com/786840353
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• Russetid 

• Russearrangement - Krafttak mot kreft søndag 19.mars.

• "Rulling" og start av russetid tirsdag 21 april – 17 mai (ikke likt for alle)

• Frokost for russen kl.07.30-08.15 utvalgte dager i russeperioden.

• Samarbeid mellom ledelse og Russestyret for best mulig skolehverdag for alle
gjennom hele perioden

• Samarbeid med Politiet
• Skolens regler gjelder gjennom hele russetiden
• Det vil være viktige vurderinger gjennom hele russetiden- hjelp ungdommene å 

planlegge de neste mnd. Det vil bli hektisk
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2023
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NARKOTIKA
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OSLO POLITIDISTRIKT
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POLITIKONTAKT

JONAS ANDREASSEN

Tlf: 45878173

Jonas.andreassen@politiet.no



Avslutning for VG3

• Onsdag 21. juni kl. 18.00-21.30 i Chateau Neuf
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