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I fremtidens arbeidsmarked skal dagens 
ungdom ansettes i jobber som ikke finnes, 

med teknologier som ikke er oppfunnet, 

og løse problemer vi ennå ikke kjenner



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, 18-19
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Kriterier: Våre tre gylne regler

Vinner 17-18: Osama Loshar, 3STD

• Kunne ikke være her i dag da han er på militærøvelse i Garden

• Nominert av både lærere og elever:

– Vg1 elever: en god rollefigur, tatt dem godt i mot, en de alltid kan komme til

– Vg3-elever: klassekamerater bekrefter dette, og at han gjorde de små tingene for å skape trivsel

• Gikk fra snitt på 3,4 i vg1 til 5,4 i vg3 – noe har skjedd for å klare det!

– Utvist på ungdomsskolen og var med "feil" folk

– Kom inn på LVG etter 2.inntak

– "Tok et oppgjør med meg selv, tok avstand fra alle vennene mine, brydde meg kun om meg selv" 

– Jobbet målbevisst, og hadde 4 deltidsjobber, men måtte finne en balanse 

– Målet er nådd: jusstudier og drømmen om å bli advokat er innen rekkevidde



Resultater –
målrettet arbeid for at 
elevene skal nå sine egne mål
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All time 
high!
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Deres ungdom i vg1

Forrige års vg3-elever



Agenda
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1. Skolens verdier og resultater – v/assisterende rektor Brit Helle

2. Det siste skoleåret – vurdering og standpunkt - trinnleder Thomas Peterson

3. Eksamen og vitnemål – Studieleder Lars Lilleborgen / Kristin Pedersen

4. Fremtidige studier – avd. leder rådgiverteam Ingrid Vaage 

5. Russetiden - avd. leder idrett Pernille Støvland og elev Marie 

6. Kontaktlærer for elever over 18 år - kontaktlærer Hanne Sundelin-Sagdahl

7. Elevenes perspektiv – Håvard og Nicoline

8. Foreldre for 18-åringer - avd. leder rådgiverteam Ingrid Vaage

9. Helsesøster Elin Storvik-Olsen

10. Mingling og spørsmålsrunde til slutt



Standpunktkarakterer
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• Kjernekompetanser og selvstendighet i vurderingssituasjoner

• Vurderingsforskriften

–Underveisvurdering

–Sluttvurdering

• Fagenes egenart og periodisering av emner

• Heldagsprøver 1. termin: 03. - 11.12.2018

• 1. termin slutt 15.01.2019

• Sluttvurdering starter i mars/april

• Ordinær undervisning så lenge som mulig – egen mai-juni-plan lages



November: 

IV-varsel

Desember: uke 49 og 50

Heldagsprøver

August

September

Oktober

November

Desember

JanuarFebruar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Oktober:
Elevsamtaler med 
kontaktlærer

Skolekalenderen -> fagets vurderingsplan

Januar: 15. er terminslutt 

1. terminkarakter
(underveisvurdering m/karakter)

April:

SLUTTVURDERING STARTER

Uke 15: Elevsamtaler

FORELDREMØTE 27.mars

IV-varsel standpunktkarakterer

Mai:

VARSLING OM SKRIFTLIG 

EKSAMEN:  

PERIODE MED SKRIFTLIG 

EKSAMEN  STARTER 20.MAI

Juni: 

PERIODE MED MUNTLIG 

EKSAMEN 3. -13.jJUNI



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

 Skriftlig eksamen i perioden 20.05-29.05 

 Alle skal  opp i norsk skriftlig hovedmål 23.05

 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 03.06 – 13.06

 Eksamenskurs i R2/S2



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 23. 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

–T.o.m 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

= Skolepoeng

Førstegangsvitnemål vs. ordinær kvote



Poengberegning

Lenke: http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poengberegning/index.html

Førstegangsvitnemål:
Snitt x 10 (Karakterpoeng)

+ Realfag-/språkpoeng

= Skolepoeng

For å beregne dine poeng: http://utdanning.no/karakterkalk

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poengberegning/index.html
http://utdanning.no/karakterkalkulator


Poengberegning fortsetter

Ordinært vitnemål:
Skolepoeng (med evt forbedringsfag)

+ 2 tilleggspoeng for FHS / Førsteg. tj. / 1. års studier (maks 2)

+ 2 alderspoeng fra 20-23 (maks 8)

= Konkurransepoeng

NB! 

• Du søker i førstegangsvitnemålskvoten alle år til og med det året du fyller 21 (3 
inntak etter vgs)

• Du kan sende inn tilleggsinformasjon og få tilleggspoeng i ordinær kvote i tillegg 
(alder beregnes automatisk)

• Du settes automatisk inn i den kvoten som er «best» for deg



Hva skjer når på Vg3?
NÅR HVA

Hele året Veiledning, kom innom rådgiver.

09.10 ANSA kommer, Aulaen kl.8.15 -10.00.

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

Nov-des Besøk av rådgiver i klassene.

22.januar YOUdag på skolen, før lunsj.

01.februar Samordna opptak åpner for innsøking av studieplass.

Uke 6 Besøk av rådgiver, søkeprosessen i høyere utdanning.

Uke 7 Utdanningsmesse Oslo Spektrum, kveldstid.

Mars Oppstart gruppeveiledning med mulighetskart.

01.mars Søknadsfrist enkelte studier (Forsvaret, PHS, Luftfartsfag)

07.mars Åpen dag UiO/BI/OSLOMET.

15.APRIL Frist innsøking Samordna opptak.

Hele året Folkehøgskoler/private institusjoner.



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 26. 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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En kontaktlærers perspektiv v/ Hanne Sundelin-Sagdahl
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• Elevene har blitt myndige – hva vil det si?

• Trekantmøter

• Mer ansvarlige, modne og selvstendige

• Gleder seg til fremtiden 
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Hva sier ungdommene selv? 



Hva tenker vi som jobber med ungdommene? 

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

(tips: bilkjøring) 

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

• Vær tilgjengelige voksne

• Ikke kjeft, rop, bli sur eller straff overdrevent

• Tør å snakke med andre foreldre/oss – ikke skjul vansker. Ungdommene får en

forsterket følelse av skam/tabu og følelse av å være unormal

• 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





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! 



Skolehelsetjenesten 
v/helsesøster Elin Storvik-Olsen



• Nytt foreldremøte VG3 27. mars kl 18:00
Tema (igjen!):

–Eksamen

–Russetid

–Høyere utdanning

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

We'll meet again…



Spørsmål med mingling i Lambert Lounge

• Karriere og råd v/rådgiverteam 

• Helse v/helsesøster Elin, hennes kontor tvers over gangen

• Idrett v/avdelingsleder Pernille 

• Eksamen og vitnemål v/studieleder Lars 

• Generelt – v/avdelingsleder Thomas og ass.rektor Brit

• Servering av boller/kaffe i foajeen


