Velkommen til foreldremøte for VG1
11/11 2021
Avdelingsleder VG1 ST: Gard Andresen
Rådgiver VG1 ST: Lars Petter Rotvold Nilsen
Studieleder: Kristin Hove Pedersen

Agenda
Introduksjon v/Gard
Status oppstart/høst v/Gard
Informasjon om elevoppfølging v/Lars Petter

Fagvalg v/Kristin
Spørsmål og svar v/alle

Erfaringer fra
oppstart
Læreres tilbakemeldinger:
Positiv oppstart
• God stemning
• Mer uro (enn før) knyttet til tilhørighet

Faglig: Preget av korona, vi ser
huller
• Særlig utsatt: Matematikk
• Kan være krevende å gå i klasse med
høyt nivå

Sosialt: Tydelig behov for å være
sosiale

Ut av
pandemien…
• Elever opplever mer ensomhet og
svekket psykisk helse
• Nedgang i elevenes motivasjon og
mestring
• Elever med bekymringsfullt fravær
• Noen elever og elevgrupper er
ekstra hardt rammet av pandemien:
Krevende overganger
• Manglende grunnlag for videre
opplæring i videregående skole
(faglige hull)
Rapport juni 2021, regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe
11.11.2021
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Hva skulle du ønske at Siv visste om hvordan det
er å begynne på Lambert etter 1,5 år med corona?
At forskjellene på elevene er større. Mange har mistet
mye mer læring enn de ville gjort om de var fysisk på
skolen. Andre har hatt glede av å ta ansvar selv, så de
gode er enda bedre og de som har mer utfordringer
blir trukket enda mer ned.
Pga korona er mange veldig ivrige på å
være sosiale, men det er også mange
som synes det å være sosial er
vanskelig, selv om de egentlig vil.

Vi skulle ønske at Siv visste
at det ikke er så enkelt å
sosialisere seg som fra før av.

At lærere bør ta det rolig og gå
grundig gjennom pensum, i tillegg
skjønne at det er avansert å ha en
vanlig hverdag.

Vi har blitt skikkelig dumme
Sitater fra gruppearbeid, Nordmarkskapellet overnattingstur VG1

Så hva gjør vi nå
for å…
• sikre at alle inkluderes i gode
skole- og læringsfellesskap

• finne og følge opp elever
med stort faglig og sosialt
læringstap
• kompensere for tapt læring
og progresjon for alle

11.11.2021
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Mestring
Medskaping
Motivasjon
For både voksne og
ungdommer

Språktur VG2
Lærerne ønsker å gjennomføre språkturer i uke 42
5 dager (Berlin, Paris, Malaga)
Frivillig opplegg –gratisskoleprinsippet
Dugnader må komme i gang fort: 6000kr/deltager

Vi inviterer til møte før jul

Elevoppfølging

•
•
•
•
•
•

Oppfølging i grupper
Oppfølging en-til-en
Leksehjelp og tutor
Rådgivning
Helsesykepleier og psykolog
Ta kontakt!

Karakterer i VGS
• Kompetansen i fag og selvstendighet bruk av disse i
vurderingssituasjoner
• Vurderingsforskriften
– Underveisvurdering
– Sluttvurdering
• Færre heldagsprøver
• 1. termin slutt 15.01.2022
• Ordinær undervisning så lenge som mulig ut skoleåret

Fagkonferanse på mandag
10 minutters samtale med faglærere
Påmelding via elevenes klassenotatblokk
Elevene har fått informasjon

Er det noen hindringer? Ta det på slutten

FAGVALG
Hva skal velges?
Hvorfor, hvordan og når?

Studieleder Kristin Hove Pedersen

HVA?

UTVALGTE NØKKELORD

•

Studieforberedende utdanningsprogram:
– Idrettsfag (ID)
– Studiespesialiserende (ST)

•

Programområder:
– Idrettsfag (ID)
– Realfag (REA)
– Språk, samfunnsfag og økonomi(SSØ)

•

Fellesfag:
Fag som alle har
Valgfrie programfag: Fag som eleven velger selv

•

11.11.2021
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HVA?

TIMEFORDELING

På VG2 kan man velge matematikk
programfag (S1 eller R1) i stedet for 3
timer fellesfag matematikk (2P)
Undervisningsfag ST

Undervisningsfag ID

VG1

Timer per uke à 45 min.
VG1

VG2

VG
3

Timer per uke à 45 min.

Totalt

Engelsk

5

Samfunnskunnskap

Geografi

2

2

Matematikk

Naturfag

5

5

Samfunnskunnskap

3

3

Matematikk

5

(3)

5 (8)

Historie

2. fremmedspråk

4

4

8

Religion

Kroppsøving

2

2

2

6

Aktivitetslære

5

Norsk

4

4

6

14

Treningslære

2

2

4

6

3

3

15
(20)

15

30 (35)

Valgfrie programfag
(matematikk S/R)

28
(30)

30

88 (90)

Totalt omfang

Religion
Valgfrie programfag
(matematikk S/R)
Totalt omfang

30

2

5

5

Total
t
5

2

Engelsk

Historie

VG3

5

Geografi
Naturfag

VG2

5
3

3

5

(3)

5 (8)

2. fremmedspråk

4

4

8

Norsk

4

4

6

14

2

4

6

3

3

5

5

15

3

5

10

Treningsledelse

2

4

6

Idrett og samfunn

2

3

5

5

5
(10)

5

30
(35)

35

35
(37)

35

105
(107)
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HVA?

FAGVALG

ST

ID

For VG2 velges fire fag:
– Matematikk + tre programfag

For VG2 velges to fag:
– Matematikk + ett programfag

Krav til fordypning REA/SSØ:
• Minst to programfag fra samme
programområde må tas over to år
• Matematikk kan være ett av to
fordypningsfag både innen REA og SSØ

Krav til fordypning ID:
• Felles programfag gir fordypning i
idrettsfag
Neste år velges ett programfag for VG3

Neste år velges tre programfag for VG3
De som ikke hadde 2. fremmedspråk på
ungdomstrinnet må ha spansk over tre år for å
oppnå nivå II, som er minstekravet. Da går spansk
nivå II inn i stedet for et programfag på VG3.

11.11.2021

15

HVORFOR?

VITNEMÅL

Nytt for årets kull:
Matematikk programfag tilhører nå
begge programområdene for
studiespesialiserende (ST).

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

11.11.2021
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HVORFOR?

•

TILLEGGSPOENG

½ tilleggspoeng per realfag eller språk som programfag
(med unntak av engelsk)

•

Fremmedspråk nivå III, matematikk R2 og fysikk 2 gir 1poeng hver

Skolepoeng:
Gjennomsnittskarakter 5 * 10 =
+ maks antall tilleggspoeng VG2
+ maks antall tilleggspoeng VG3
=

50
2
3
54

Forklaring på feil i regnestykket over: Ingen får mer enn 4 tilleggspoeng

HVORDAN?

OPPSTART FAGVALG
Elevene får i ukene fremover en første runde med informasjon
om programfag av sine rådgivere og lærere
• Prøvevalget som skal gjøres i starten av desember gir oss:
– Informasjon om hvilke fag elevene ønsker
– Grunnlag for å sette opp antall grupper i de ulike fagene
• Økonomiske rammer setter dessverre begrensninger for antall
faggrupper
• Noen fag må legges parallelt på timeplanen
• Endelig fagvalg foretas i januar
• Omvalg/ventelister: Vi følger kriterier for prioritering som er
utarbeidet i samråd med elever og lærere.
•
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MATEMATIKK VG2
Alle elever skal ha matematikk på VG2, enten 2P, S1 eller R1
TEORETISK
MATEMATIKK R1
Programfag VG2
5 timer

MATEMATIKK 1T
Fellesfag VG1
5 timer

MATEMATIKK S1
Programfag VG2
5 timer

MATEMATIKK 2P
Fellesfag VG2
3 timer

PRAKTISK

MATEMATIKK 1P
Fellesfag VG1
5 timer

REALFAG

IDRETTSFAG
•
•
•

•

Lederutvikling
Friluftsliv
Breddeidrett
Toppidrett (håndball/fotball – andre

Kjemi
Fysikk
Biologi
Informasjonsteknologi
Teknologi og forskningslære

•
•
•
•

idretter etter søknad)

•

SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI
•
•
•

Engelsk
Nivå I-III 2. fremmedspråk
Politikk, individ og samfunn:
Sosiologi og sosialantropologi
– Samfunnskunnskap
– Politikk og menneskerettigheter

•
•
•

–

•

•

Historie og filosofi
Rettslære

•
•

Psykologi
Markedsføring og ledelse
Entreprenørskap og
bedriftsutvikling
Samfunnsøkonomi
Næringslivsøkonomi:
Økonomistyring
– Økonomi og ledelse
–

11.11.2021
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NÅR?

FRAMDRIFT
Når
Oktober/
November/
Desember

Januar
Februar

Hva
Uke 43-44: Kontaktlærertime med fagvalg
Uke 44-47: Programfagsinfo i fagtimer
Uke 47-48: Fagmesser i aulaen
Informasjon om fagene tilgjengelig på Teams
Uke 48
Prøvevalg
Hele året: Informasjon om programfag og vg2 i utlandet hos rådgivere.
Uke 4:
Fagvalg innen 17. januar.
Innsøking til VG2 (VIGO frist 1. mars)

Mars/april

Bekreftelse på valg av programfag

11.11.2021
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VELG FAG ETTER INTERESSE!

For kontaktinformasjon – se vår hjemmeside
Avdelingsleder VG1 ST: Gard Andresen
Rådgiver VG1 ST: Lars Petter Rotvold Nilsen

Avdelingsleder VG1 ID: Pernille Støvland
Rådgiver VG1 ID: Ole Martin Bøhaugen
Studieleder: Kristin Hove Pedersen

Om 3 minutter: Viser klassenotatblokka og booking

