
Velkommen til møte for foresatte VG3 ST/ID
07.11.17



Lamberteleven…
- Er her for å lære
- Hjelper andre til å lære
- Bidrar til at alle har det bra
- Overvåker sin egen læring 
- Lærer å lære
- Søker dypere forståelse
- Har rom og tid til refleksjon
- Bruker hele seg til beste for 

fellesskapet og samfunnet
- Er samfunnsengasjert og godt rustet til 

å mestre eget liv, videre studier 
og arbeidsliv

- Er selvstendig og samarbeider godt



Lambertseters hederspris, 2017
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Kriterier: Våre tre gylne regler
18 nominasjoner – 9 ulike elever
Vinner: Imane Barden, 3STD

• Nominert av både lærere og elever
• Faglige ambisjoner både for seg selv og sine medelever
• Medspiller – loser gruppearbeid mot det relevante og 

slipper andre til
• Står opp for andre som trenger det
• Gjør "det ekstra" for at medelever skal ha det bra
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Agenda
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1. Skolens verdier og resultater - Rektor Siv Jacobsen
2. Det siste skoleåret – vurdering og standpunkt v/ Thomas Peterson Avd. leder VG3

1. Heldagsprøver før jul
2. Terminoppgjøret 15. januar
3. Sluttvurdering med heldagsprøver april

3. Eksamen og vitnemål – Studieleder Lars Lilleborgen
4. Skolens forhold til russetiden - Avd. leder idrett Pernille Støvland
5. Fremtidige studier – Avd. leder rådgiverteam Ingrid Vaage 
6. Kontaktlærer for elever over 18 år - Kontaktlærer Hanne Sundelin Larsen
7. Foreldre for 18-åringer - Avd. leder rådgiverteam Ingrid Vaage



Standpunktskarakterer
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• Kjernekompetanser og selvstendighet i vurderingssituasjoner
• Vurderingsforskriften

– Underveisvurdering
– Sluttvurdering

• Fagenes egenart og periodisering av emner
• Heldagsprøver 1. termin: 4.- 12.12.17
• 1. termin slutt 15.01.17
• Sluttvurdering starter i april (ny runde med heldagsprøver)
• Ingen ordinær undervisning etter 18.05.17



Eksamen Studiespesialisering
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 Alle elever på ST skal ha 4 eksamener til våren

 Skriftlig eksamen i perioden 22.05-01.06 

 Alle skal  opp i norsk skriftlig hovedmål 25.05

 Alle skal opp i to skriftlige trekkfag, hvorav ett
kan være sidemål

 Alle programfag er skriftlige trekkfag 
 Alle skal ha en muntlig eksamen i perioden 4.06 –

13.06

• Eksamenskurs i flere fag



Eksamen Idrettsfag
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Eksamen ID
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• Totalt skal alle elever på ID ha 4 eksamener til våren
• Alle skal opp i skriftlig eksamen i norsk hovedmål 25. mai 

• I tillegg skal eleven trekkes ut i 3 fag:
– Disse kan være skriftlig, muntlig eller muntlig/praktisk
– Eksempel skriftlig: Treningslære 2, sidemål, programfag (fra ST)
– Eksempel muntlig: Historie, norsk, religion, idrett og samfunn, friluftsliv
– Muntlig/praktisk: AKL, treningsledelse, topp- og breddeidrett

• Minst ett av fagene som trekkes skal være et idrettsfag. 



Hva er et førstegangsvitnemål?
• Resultat fra de tre årene på videregående skole

– Skolen sjekker at eleven oppfyller kravene

– Eleven kan ta opp igjen fag underveis på videregående, men ikke endre i 
etterkant for å komme i denne søkerkvoten (f. eks. dersom stryk eller IV i VG3 )

– Frist oppmelding til privatisteksamen på våren: 1. februar

– Tom. det året du fyller 21 år

• Egne søkerkvoter innen høyere utdanning i Norge

– 50% av studieplassene på norske universitet og høyskoler



ORDINÆR KVOTE

Skolepoeng
(Karakterpoengene inkluderer 

forbedringer og nye fag)

+ Tilleggspoeng for høyere 
utdanning/

førstegangstjeneste/
folkehøgskole

+ Alderspoeng

= Konkurransepoeng

FØRSTEGANGS-
VITNEMÅL

Karakterpoeng
(gjennomsnittskarakter x 10)

+ Realfagspoeng

+ Språkpoeng

+ Kjønnspoeng

+ Poeng for opptaksprøver

= Skolepoeng

Førstegangsvitnemål vs. ordinær kvote



Innspurten…Hva veier tyngst?
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• Russearrangement, 
• Busskåringer
• "rulling"
NB! Skolens ordensreglement, fraværssystem 
og elevens aktivitetsplikt har ikke "russetid".

• Frokost for russen kl.07.30-08.00 
2-15 mai 

• Samarbeid med Politiet, statens Vegvesen, 
skolehelsetjenesten, Østensjø 
Sanitetsforening

Skolens forhold til russetiden- 22. april tom 17 mai

• Sluttvurderingsperioden i 
alle fag 

• Innspurt til eksamen
• Eksamenskurs
• Opptrening til praktisk muntlig 

eksamen der prestasjoner og 
ferdigheter skal vises
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Hva skjer når?

Når Hva

Hele året Veiledning- kom innom rådgiver

Hele året Studier i utlandet (sjekk ANSA)

Nov./Des. Besøk av rådgiver i klassen

18.Januar YOU-dag på LVS. Besøk av Universiteter 
og Høyskoler

1.Februar Samordna opptak åpner

14.Februar Utdanningsmessa Oslo Spektrum

1.Mars Søknadsfrist enkelte studier (Forsvaret, 
Luftfartsfag, PHS, særskilt vurdering)

8.Mars Åpen dag på Universiteter og Høyskoler

15.April Søknadsfrist Samordna opptak

Hele året, løpende 
opptak

Folkehøgskoler/ private institusjoner



Søknadsprosedyre Samordna opptak
• 1. februar – søkebasen åpner: www.samordnaopptak.no
• 15. april – 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 – 1. opptak
• 26. juli – svarfrist
• 29. juli – 2. opptak
• 4. august – «Restetorget»
• Frister: http://www.samordnaopptak.no/info/tidsfrister/

http://www.samordnaopptak.no/
http://www.samordnaopptak.no/info/tidsfrister/


Sentrale nettsider

• Tilbud og inntakskrav i høyere utdanning:
www.samordnaopptak.no

• Søke på studier/yrker, jobbkompasset, vitnemålskalkulator og 
utdanningssystemet: www.utdanning.no

• Forsvaret: https://forsvaret.no/

• Studier i utlandet: www.ansa.no

http://www.samordnaopptak.no/
http://www.utdanning.no/
https://forsvaret.no/
http://www.ansa.no/


HUSK!

- Det er SVÆRT få som vet hva nøyaktig hva de skal 
jobbe med når de er 18-19 år.

- Enda færre jobber med det samme resten av livet.
- Det viktige er at ungdommen tenker på hva de skal 

studere FØRST… statistisk sett vil vi endre retning i 
karrieren vår en rekke ganger og det er absolutt 
ikke noe galt med det



En kontaktlærers perspektiv v/ Hanne Sundelin Larsen
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• Elevene har blitt myndige – hva vil det si?
• Mer ansvarlige, modne og selvstendige
• Trekantmøter
• Gleder seg til fremtiden 



Generasjon prestasjon: "Sykt perfekt"
Ikke fortell ungene at de kan bli hva de vil!

• Havet av muligheter unge i dag møter medfører at de presser seg syke
• Elevene skylder på seg selv istedenfor å finne feilen et annet sted. De 

har jo blitt fortalt at mulighetene er der, bare de klarer å gripe dem
• Ikke noe er "bra nok" lenger
• Elevene møter en mur av muligheter og det å håndtere en slik hverdag 

kan fort bli vanskelig
• Noen fullfører ikke vgs innen normert tid
• Andre blir aldri ferdige…



Hva sier ungdommene selv? 
• Snakk med oss, spør selv om vi ikke alltid svarer eller at det er noe spesielt
• Det er ofte foreldre som skaper mest karakterpress
• La oss ta egne valg, selv om de ikke alltid er så smarte- la oss lage oss erfaringer.
• Det er fint om foreldre spør om alkohol og sånt uten at de gjør det til en stor greie. 

Det gjør det lettere å komme til de og snakke om det når vi kjenner at vi trenger det
• Ikke kjeft om vi driter oss ut
• Trygg oss på at vi kan stole på dere og at dere svarer når vi ringer eller sender melding 
• Ikke snakk stygt om vennene mine eller valgene mine – det sårer
• Gi oss rom (space) 
• Det verste er å skuffe dere som foreldre
• Stol på oss og la oss ta egne valg
• Respekter hemmelighetene og privatlivet mitt 





Det er ikke farlig om ungdommen er trist, 
nedstemt, sinna, frustrert, mutt, ustabil, 
lei seg, gira, trøtt,  – dette er normalt

Og til slutt

DET GÅR OVER! 



• Nytt foreldremøte VG3 11. april kl 18:00
Tema (igjen!):

– Eksamen
– Russetid
– Høyere utdanning

• Avslutning VG3: 
14. juni (NB! Dato kan bli endret)

We'll meet again…
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