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Kontaktinfo

• Rektor Siv Jacobsen

• Studieleder Kristin Hove Pedersen

• Leder elevtjenesten Ingrid Vaage

• Avdelingsleder VG3 Thomas Fjeldvik Peterson
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1. Rektor presenterer det store bildet 

2. Det siste skoleåret – vurdering og standpunkt - trinnleder Thomas Peterson 
Eksamen og vitnemål – studieleder Kristin Hove Pedersen 

3. Karriereveiledning vg3 – rådgiver Ole Martin Bøhaugen 

4. Oppfølging av elever over 18 år – avdelingsleder Ingrid Vaage
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• 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 (VG1 i fjor)

• Manglende grunnlag for videre opplæring i 
videregående skole (faglige hull)

Ut av pandemien…
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Rapport juni 2021, regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe
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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.

Vi skulle ønske at Siv visste 

at det ikke er så enkelt å 

sosialisere seg som fra før av.

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.

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

Hva skulle du ønske at Siv visste om hvordan det 
er å begynne på Lambert etter 1,5 år med corona?

Sitater fra gruppearbeid, Nordmarkskapellet overnattingstur VG1



• 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

Så hva gjør vi nå for å…
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Mestring

Medskaping 

Motivasjon 

For både voksne og 
ungdommer



Standpunktkarakterer
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• Kompetansen i fag og selvstendighet bruk av disse i vurderingssituasjoner

• Vurderingsforskriften

– Underveisvurdering

– Sluttvurdering

• Fagenes egenart og periodisering av emner

• Nytt av året: Halve fagdager, mulighet for dybdelæring og større vurderinger

• Færre heldagsprøver

• 1. termin slutt 15.01.2022

• Sluttvurdering starter i mars/april

• Ordinær undervisning så lenge som mulig ut skoleåret



November: 
IV-VARSEL

Desember: 
VURDERINGSGRUNNLAG 
1. TERMIN

August

September

Oktober

November

Desember

JanuarFebruar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Oktober:
ELEVSAMTALER MED 
KONTAKTLÆRER

Skolekalenderen -> fagets vurderingsplan

Januar: 15. er terminslutt 
HALVÅRSVURDERING M/ KARAKTER

April:
SLUTTVURDERING STARTER

Mars:
FORELDREMØTE
IV-VARSEL STANDPUNTKARAKTERER

Februar: 
Uke 3 ELEVSAMTALER 

Mai:
MELDING OM SKRIFTLIG 
EKSAMEN 12. MAI   

PERIODE MED SKRIFTLIG 
EKSAMEN  STARTER 18.MAI

Juni:

PERIODE MED MUNTLIG 
EKSAMEN 1. -14. JUNI
Tentativt:VG3 AVSLUTNING 
15. JUNI

August:
ELEVSAMTALER MED 
KONTAKTLÆRER



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

1. Norsk hovedmål skriftlig

2. Skriftlig trekkeksamen 

3. Skriftlig trekkeksamen 

4. Muntlig trekkeksamen

 Eksamenskurs i utvalgte fag

 Skriftlig eksamen i perioden 18.05-03.06

 Alle skal ha en muntlig eller muntlig-praktisk eksamen i perioden 01.06 – 15.06



Eksamen Idrettsfag (ID)
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 Alle elever på ID skal ha 4 eksamener til våren

 Norsk hovedmål skriftlig 

 I tillegg skal eleven trekkes ut i 3 fag
– disse kan være skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk eksamensform

 Eksamenskurs i utvalgte fag

 Skriftlige eksamener i perioden 18.05-03.06 

 Muntlige og muntlig-praktiske eksamener avholdes i perioden 01.06 – 15.06



Førstegangsvitnemål – hva er det?

• Fullført og bestått alle fag på normert tid i videregående skole

– Eleven kan ta opp fag underveis på videregående og fortsatt få et 

førstegangsvitnemål

– T.o.m det året du fyller 21 år (3 inntak etter vgs)

• Dersom eleven ikke fullfører/består utstedes et ordinært vitnemål når 

fagene er tatt opp og bestått

• Karakterkalkulator: 

https://utdanning.no/karakterkalkulator/#/

https://utdanning.no/karakterkalkulator/#/


ORDINÆR KVOTE

Skolepoeng
(Karakterpoengene inkluderer forbedringer og 

nye fag)

+ 2 tilleggspoeng for høyere utdanning/
førstegangstjeneste/

folkehøgskole

+ Alderspoeng (maks. 8)

= Konkurransepoeng

KVOTE FOR 
FØRSTEGANGSVITNEMÅL

Karakterpoeng
(gjennomsnittskarakter x 10)

+ Realfagspoeng

+ Språkpoeng

= Skolepoeng

Vitnemål og kvoter i høyere utdanning

Du settes i den kvoten som er «best» for deg.



Karriereveiledning VG3 
NÅR HVA

Hele året Veiledning, kom innom rådgiver.
Gruppeveiledning – mulighetskart.

12. oktober Studier i utlandet. ANSA kommer på besøk i aulaen i midttimen. 

Uke 42-43 Gjennomgang med kontaktlærer om høyere utdanning, frister og samordna opptak. Refleksjonsøvelser.

November - desember Besøk av rådgiver i klassene. Gruppeveiledning, mulighetskart.

Uke 4/5 Karrierefokus: Universitetsturneen 19. januar. Besøk av universiteter og høyskoler i midttimene på skolen. 

1 .februar Samordna opptak åpner for innsøking av studieplass.

Uke 6 Besøk av rådgiver, søkeprosessen i høyere utdanning.

Uke 7 Utdanningsmesse Oslo Spektrum, digital

1. mars Søknadsfrist enkelte studier, (PHS, Luftfartsfag)

3. Mars Åpen dag UiO/BI/OSLOMET m.fl.

15. APRIL Frist innsøking Samordna opptak.

Hele året Folkehøgskoler/private institusjoner.



Viktige nettsteder for informasjon om høyere utdanning

• Offentlig søkerportal til høyere utdanning, inntakskrav, frister, regelverk
www.samordnaopptak.no

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

• Studier i utlandet:
www.ansa.no
www.utdanningiverden.no
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http://www.samordnaopptak.no/
http://www.utdanning.no/
http://www.ansa.no/
http://www.utdanningiverden.no/


Hva tenker vi som jobber med ungdommene? 

• Tør å snakke om det som er vanskelig og lytt til det som ungdommen sier 

(tips: bilkjøring). Aksepter at du ikke får respons.

• Ungdomstiden er vanskelig, men det er læring i motstand – la ungdommene lære

• Vær tilgjengelige voksne  

• Ikke kjeft, rop, bli sur eller straff overdrevent 

• Det er godt for ungdommer å ha noen å skylde på –

vær konsekvente og stå i det

• Ta kontakt med oss om dere er bekymret, vi har samme mål
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Hva sier ungdommene selv? 

- De er slitne 
- Veldig godt med grenser som blir satt
- Vi vil gjerne dele, men er redde for at 

det skal overtolkes (og det stopper oss i 
å si noe)

- Følg opp skole, men ikke mas
- Vær ærlig om situasjoner som oppstår –

ikke skjul det som er vanskelig



• Nytt foreldremøte VG3 9. mars kl. 18:00
Tema (igjen!):

– Eksamen

– Russetid

– Høyere utdanning

• Tentativ dato for avslutning
VG3 onsdag 15. juni på Chateau Neuf

We'll meet again…


