
Velkommen til foreldremøte
VG1

2022-2023



Program

1. Lambertseter vgs. - Hvem er vi? V/ Kathrine Reine

2. Studiespesialiserende v/ Gard Andresen

3. Idrett v/Pernille Støvland

4. Laget rundt eleven v/Ingrid Vaage

5. Fagvalg v/Kristin Hove Pedersen

6. Tilstedeværelse og fraværsregel v/Kathrine Reine

7. Hvilke utfordringer møter Vg1-eleven? V/Ingrid Støvland og Gard Andresen



Hvem er vi?



Rektor
Kathrine Reine

• 52 år, to voksne barn

• Oslo

• Lektor m/opprykk
• samfunnskunnskap, historie og psykologi

• veilederutdanning

• master i utdanningsledelse

• Arbeidserfaring
– 11 år som lærer

– 6 år i forlagsbransjen

– 5 år som avd.leder

– 5 år som rektor



• 900 elever

• 130 ansatte

Fagtilbud:

• Studiespesialisering

• Idrettsfag

• Tilrettelagt avdeling 

Lambertseter vgs.
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Skolens ledelse
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Skolens satsingsområder 2022-2023
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Aktive 
medskapende 

elever
Tilhørighet

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. 

(Fagfornyelsen –Overordnet del)

Motivasjon

Samhold

Nærvær

Læringsglede



- 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

Lamberteleven

19.08.2022 8



Andel elever med fullført vitnemål 

99,7



Trygg skolehverdag på Lambertseter
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• Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 
læring (udir). 

• På Lambertseter arbeider daglig for at alle skolens elever skal føle seg ivaretatt og 
sett

Operasjonalisering: 

➢ Rigg: elevteam, kontaktlærers time, sosiale aktiviteter, kompetanseheving m.m

➢ Skolens aktivitetsplikt (§9-a)

➢ Skolen skjerpete aktivitetsplikt (§9-a5)

Ta kontakt med skolen 
(kontaktlærer/rådgiver, avdelingsleder eller rektor)

dersom du opplever at ditt barn ikke har det bra 
på skolen.



Studiespesialisering

Avd.leder Gard Andresen



Om studiespesialisering

Fellesfag (i klassene)
• Engelsk
• Naturfag
• Samfunnskunnskap
• Geografi
• Norsk
• Kroppsøving

Egne faggrupper:
• Matematikk 1P/1T
• Fremmedspråk
• Eventuelt: Programfag toppidrett

• 7 klasser med 32 elever i hver klasse

• Inntak fra hele byen, flest fra 
Nordstrand og Østensjø

• 2 kontaktlærere per klasse

• PC via utstyrsstipend (litt forsinket)

• Ikke fritt skolemateriell på VGS



Fokus ved skolestart 

• Mestring:
– Bygge på og starte med det elevene mestrer

– Tydelig og forutsigbart

– Gruppesammensetning og klassekart

– Læringspartner

– Klasseregler og forventningsavklaring

– Kartlegging – involvere elevene

• Medskaping:

– Slippe elevene til og la dem være aktivt med 
både sosialt og faglig

– Tur for alle på ST VG1 i uke 35 

-> MOTIVASJON til å ta fatt på året!
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Idrett

Avd.leder Pernille Støvland



Om idrettsfag

Fellesfag (i klassene)

• Engelsk

• Naturfag

• Norsk

• Aktivitetslære(praktisk)

• Treningslære(teoretisk)

• Toppidrett eller Breddeidrett(praktisk)

Egne faggrupper:

• Matematikk 1P/1T

• Fremmedspråk

• 2 klasser med 32 elever i hver klasse

• Inntak fra hele byen, flest fra 
Nordstrand og Østensjø

• 2 kontaktlærere per klasse en 
idrettslærer og en lærer fra 
studiespesialisering

Vi har aktiviteter på ulike arenaer:

• Ekeberghallen

• Nordstrand arena

• Flerbrukshallen Lambertseter

• Østmarka

• Nordstrand turn

• Lambertseter svømmehall



• Markatur med overnatting i telt, lavvo, 
hengekøye

• Sykkeltur på våren med overnatting

• Husk gode matpakker, elevene har 10 
timer aktivitet på skolen

• Elevene trenger en del utstyr som 
sovepose, fjellsko, sekk, langrennsski, 
sykkel, friluftslivtøy etc.

• Finn.no, Bua.no, Frigo.no, ønske seg til 
jul og bursdag eller stipend fra 
Lånekassen

Ting å huske på:
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LAGET RUNDT ELEVEN

Avd.leder Ingrid Vaage



Rådgiverne våre – ta kontakt!

Ingrid Vaage Lars Petter
R. Nilsen

Lisbeth 
S. Hansen

Anne Kristin
Granum

Ole-Martin 
Bøhaugen

Morten Ravlo

Avdelingsleder VG2 ST
2STC, 2STD OG 
2STF

VG3 ST VG2 ST
2STA, 2STB. 
2STE OG 2STG

Idrett
VG1, VG2 og 
VG3

VG1 ST

Mobil: 469 55 942 Mobil: 906 63 029 Mobil: 952 05 730 Mobil: 930 45 841 Mobil: 930 36 224 Mobil: 99032625



Skolehelsetjenesten

PP-rådgiver: Elisabeth Heitman (onsdager)

Spesialpedagog: Siri K. Arntzen (daglig)

Miljøarbeider: Agnethe Mikkelsen (daglig)

Helsesykepleiere: Line Frydenberg Thon(daglig), Anita Hansen (mandager)

Skolepsykolog: Liv Torill Øverby (onsdag, torsdag og fredag)

Ruskonsulent: Beatriz Bye Castrillo



Lambert Lounge: 
Elevens behov i sentrum
«Alt» på ett sted

• Rådgivere, helsetjenesten, studieleder

• IKT-helpdesk

• Lav terskel for å ta kontakt

• Elevrådet og spillrom

• Spill, magasiner, bøker osv. 



• Lambert Lounge 
Åpent til kl. 21.00 mandag-torsdag

• Leksehjelp
i realfagene
Vi spiser suppe og tar en pause før vi setter i gang ☺
Våre faglærere er tilstede

• Tutorer
Dyktige elever som hjelper medelever mandager og onsdager

• Treningssenter
med treningsveileder – helt gratis
Åpent mandag og onsdag kl.1400-1700



Fagvalg

Studieleder Kristin Hove Pedersen



Hvilke fag har elevene på VG1?

19.08.2022 23

Undervisningsfag ST Timer per uke à 45 min.

VG1 VG2 VG3 Totalt

Engelsk 5 5

Geografi 2 2

Naturfag 5 5

Samfunnskunnskap 3 3

Matematikk 5 (3) 5 (8)

2. fremmedspråk 4 4 8

Kroppsøving 2 2 2 6

Norsk 4 4 6 14

Historie 2 4 6

Religion 3 3

Valgfrie programfag
(matematikk S/R)

15 
(20)

15 30 
(35)

Totalt omfang 30 28 
(30)

30 88 
(90)

Undervisningsfag ID Timer per uke à 45 min.

VG1 VG2 VG3 Total
t

Engelsk 5 5

Geografi 2 2

Naturfag 5 5

Samfunnskunnskap 3 3

Matematikk 5 (3) 5 (8)

2. fremmedspråk 4 4 8

Norsk 4 4 6 14

Historie 2 4 6

Religion 3 3

Aktivitetslære 5 5 5 15

Treningslære 2 3 5 10

Treningsledelse 2 4 6

Idrett og samfunn 2 3 5

Valgfrie programfag

(matematikk S/R)

5 5 

(10)

5 30 

(35)

Totalt omfang 35 35

(37)

35 105 

(107)

Fag med standpunktkarakter for VG1 er uthevet



HVA VELGES PÅ VG1?
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2. fremmedspråk

1. Fortsette?
– Fransk II

– Spansk II

– Tysk II

2. Bytte?
– Spansk I

– Tysk I

3. Aldri hatt?
– Spansk I + II, alle tre år

By-omfattende tilbud i andre språk

Matematikk For idrettselevene:

Toppidrett

eller

Breddeidrett

1P

2P

(S1)

1T

R1

S1

(2P)

VG2



FAGVALGSPROSESSEN - FREMPEK

• Elevene får etter høstferien en første runde med informasjon om programfag 
av sine rådgivere og lærere

• Det avholdes et informasjonsmøte for foresatte om fagvalg i november

• Elevene velger fag først i starten av desember. Vi får da:

– 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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IDRETTSFAG
• Lederutvikling

• Friluftsliv

• Breddeidrett

• Toppidrett (håndball/fotball – andre 

idretter etter søknad)
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REALFAG
• Kjemi

• Fysikk

• Biologi

• Informasjonsteknologi

• Teknologi og forskningslære

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



Fravær og fraværsgrensen



Fraværsgrensen
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• Med mer enn 10 % udokumentert fravær, mister eleven rett til karakter i faget. 

• Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevens totale fravær.

• Dokumentert fravær teller ikke med på beregningen av fraværsprosenten i faget. 
Forutsetningen er at du leverer gyldig dokumentasjon.



Dette regnes som fravær
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• Bortvisning

• Deler av kjøreopplæringen

• Lokale eller regionale arrangementer som skolen ikke gir fri til, for eksempel 
kretsmesterskap

• Politisk streik der elevene streiker

• Fravær hvor du ikke kan dokumentere gyldig grunn

• Forsentkomming mer enn 15 minutter



Rutiner på LVS: "Grønt kort"

"Grønt kort"

En elev som kommer inntil 15 min for sent til første 
time må henvende seg i foajeen, og få et grønt kort 
for å slippe inn. 

Loggføring: "grønt kort" som ordensanmerkning.

Etter 15 minutter må eleven vente til neste time.



Fravær som ikke teller med ved beregningen av 
fraværsprosenten
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• Helse- og velferdsgrunner

• Arbeid som tillitsvalgt

• Politisk arbeid

• Hjelpearbeid (for eksempel deltakelse i leteaksjoner via humanitære organisasjoner)

• Lovpålagt oppmøte

• Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks idrett eller 
kultur

• Religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske 
kirke (2 dager i året)

Må dokumenteres!



Hvordan dokumentere fravær?
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• Fravær som skyldes helsegrunner må dokumenteres av lege eller annen sakkyndig.

• Fravær av politiske grunner kan dokumenteres av en politisk organisasjon.

• Fravær som skyldes hjelpearbeid kan dokumenteres av en hjelpeorganisasjon eller 
lignende.

• Fravær av velferdsgrunner, f.eks begravelser, kan normalt dokumenteres med 
erklæring fra foresatte.



Permisjon fra skolen
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• Elever kan ikke søke om permisjon fra videregående skole.



Hva hvis eleven har mer enn 10 prosent udokumentert 
fravær?
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• Eleven vil ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

• Eleven har likevel rett til å delta i opplæringen og rett til å få underveisvurdering i 
faget.

• Dette kan bety at eleven må ta faget på nytt for å kunne begynne på neste trinn.



Hva betyr egentlig 10%?
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76 timers fag (45min)
Kan være borte 7,6 timer

Dvs: i fjerde økt passeres 10%



To grunner for ikke å få karakter i et fag
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a) manglende vurderingsgrunnlag (IV) pga. fraværsgrensen 10%

b) manglende vurderingsgrunnlag (IV) som skyldes f.eks fravær i 
vurderingssituasjoner



Varsel om vedtak
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• Hvis fraværet i ett fag overskrider 10% over hele året, vil rektor fatte et enkeltvedtak 
om at eleven ikke får standpunktkarakter. 

• Eleven får et forhåndsvarsel om et slikt vedtak og får da en frist på 10 dager til å 
legge frem dokumentasjon for fraværet. Hvis du ikke legger fram dokumentasjon, 
fatter rektor vedtak om at du ikke får standpunktkarakter.

• Eleven har klagerett på vedtaket.



Varsel om fravær
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• Eleven skal få et skriftlig forhåndsvarsel hvis hen står i fare for å ikke få 
halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

• Hvis eleven er under 18 år, skal foresatte også varsles.

• Rektor skal fatte enkeltvedtak dersom du ikke får standpunktkarakter. Skolen kan 
fortelle deg mer om rett til å klage og hvordan klagen vil bli behandlet.



Vi er sammen om dette



Hva kan dere forvente hjemme?

19.08.2022 40

• Trøtte ungdommer – det er svært slitsomt å være ny!

• Usikkerhet hos ungdommene

– Jeg kjenner ingen i klassen – ingen vil være med meg

– Gruppen min fungerer ikke – jeg passer ikke inn

– Læreren min ser meg ikke

Vi ber dere om å vise forståelse for opplevelsen som
ungdommene har – og samtidig at dere har 
tillit til oss. Vi har erfaring med dette!

• Vanskeligheter i relasjoner (medelev/lærer) eller frustrasjon

Støtt ungdommene i å tale sin egen sak, med den det gjelder!

Sammen skal vi vise ungdommene at de er robuste!

Denne erfaringen er en forberedelse til neste gang…
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Lars Halse Kneppes gode tips til skolestart

• Anerkjenn at det ikke er noe rart at ungdommen din gruer 
seg

• Ikke vær redd for å ta kontakt med skolen

• Bli kjent med andre foreldre

• Forsøk ikke å bli for stresset eller for løsningsorientert

Og det å bygge opp den tryggheten handler i stor grad om å 
bygge selvtillit på at man tåler å leve det livet man lever. Og da 
må man stå i det.



Klassetilhørighet
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Vi jobber systematisk med å 
skape nye relasjoner i 
begynnelsen

• Faddere, turer, felles lunsjer, 
sosialt i klasserommet

ALLE er usikre

• Det viktigste vi gjør for å motvirke 
er forutsigbarhet

Stabilitet i klassen er en av 
de aller viktigste faktorene 
for å få en god skolestart

• Med mange bytter, vil flere bytte

• Sementerer eksisterende 
grupperinger

Erfaringen vår er at det er 
viktig å gi det litt tid

• Trene på å «stå i det»

• Vi har tro på elevene mestrer 
dette

=> Vi er SVÆRT tilbakeholdne 
på klassebytter i oppstart



Tur til Nordmarkskapellet i uke 35

• Studiespesialisering (ST) skal på 
overnattingstur i uke 35

• Én overnatting

• Drar fra skolen på morgenen, kommer 
tilbake til skoleslutt neste dag

• 2-3 klasser reiser sammen

• Gutter og jenter sover i separate bygg

• Stort sosialt fokus med masse aktivitet ledet 
av faddere

• Mer informasjon kommer
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VI GLEDER 
OSS!

19.08.2022 44



Lambertseter videregående skole
Cecilie Thoresens vei 6, 1153 Oslo
Tel: 22 76 78 00
lambertsetervgs@ude.oslo.kommune.no

Lambertseter.vgs.no


