
Forsert løp - 19-20
Lambertseter vgs, 3.juni 2019



Agenda
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• Presentasjonsrunde LVG 

– Hvem er vi?

• Hva er forsert løp og hvem passer det for?

– Føringer fra skoleeier - brosjyre fra UDE

• Vårt tilbud 

– 18-19 - resultater og erfaringer

– 19-20 – timeplan og lærere

– Reglene for forsert løp

• Detaljer om fagene

– Matematikk 1T

– Engelsk Vg1 

• Søknadsfrist

• Spørsmålsrunde



Hvem er vi?
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• Marit Stenstadvolden, lærer i matematikk

• Sandra de Zilwa, lærer i engelsk

• Ole Martin Bøhaugen, rådgiver og hovedkontakt 19-20

• Brit Helle, ass.rektor



Hva er forsert løp?
• At man tar fag før tiden

– du kan ta fag på videregående mens du er ungdomsskoleelev 

– du kan fortsette å forsere på videregående, eks. ta vg2-fag når du går på vg1

– du kan ta emner på universitet mens du går på vgs

• Hvor og hvordan?

– Lambertseter vgs er en av 7 oppdragsskoler i Oslo

• Ungdomsskoler knyttet til Lambertseter vgs:

– Bjørnholt

– Brannfjell

– Hauketo

– Holmlia

– Høyenhall

– Karlsrud

– Kastellet

– Lambertseter

– Manglerud

– Nordseter



Hvorfor skal du forsere?

1. Gi deg selv utfordringer og ta ut enda 
mer av ditt potensial

2. Gi deg selv sjansen til å bli god til å 
lære og bli effektiv i læringsarbeid

3. Gi deg selv sjansen til eventuelt å gjøre 
det bedre i faget på ungdomstrinnet.

 (gjelder deg som tar faget parallelt på 
ungdomstrinnet)



Føringer fra skoleeier & Kunnskapsdepartementet
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• Du har ikke rett til å ta fag på videregående nivå

• Forsert løp er et tilbud skolene kan velge å gi deg

• Forutsetter at du har tilstrekkelig kompetanse

–avgjøres i samarbeid mellom elev, foresatte, faglærer og skolens rektor



Hva forventer vi av elevene?

• Du må være motivert for å lære mer og innstilt på å jobbe med faget

• Du må ha en viss grad av selvstendighet

• Du må kunne kombinere reisevei og økt arbeidsmengde over et helt år

• Du har oppnådd høy måloppnåelse i faget på ungdomstrinnet

–bør ha minimum karakter 5 eller helst 6 i faget



Våre erfaringer fra 18-19



• Engelsk - 6 elever

• Matematikk - 17 elever

• Noe mer frafall en foregående år

• Generelt gode resultater til 
1.termin

Forsert løp på LVG 18-19
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Resultater 1.termin, 18-19
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Gruppe Beskrivelse Karakter Kar. art

FORSENG Engelsk 5 1. termin

FORSENG Engelsk 5 1. termin

FORSENG Engelsk 5 1. termin

FORSENG Engelsk 5 1. termin

FORSENG Engelsk 5 1. termin

FORSENG Engelsk 6 1. termin

Gruppe Beskrivelse Karakter Kar. art

FORSMAT Matematikk 1T 5 1. termin

FORSMAT Matematikk 1T 6 1. termin

FORSMAT Matematikk 1T 5 1. termin

FORSMAT Matematikk 1T 6 1. termin

FORSMAT Matematikk 1T 5 1. termin

FORSMAT Matematikk 1T 5 1. termin

FORSMAT Matematikk 1T 5 1. termin

FORSMAT Matematikk 1T 5 1. termin

FORSMAT Matematikk 1T 4 1. termin

FORSMAT Matematikk 1T 5 1. termin

FORSMAT Matematikk 1T 5 1. termin

FORSMAT Matematikk 1T 5 1. termin

FORSMAT Matematikk 1T 3 1. termin

FORSMAT Matematikk 1T 2 1. termin

FORSMAT Matematikk 1T 3 1. termin

FORSMAT Matematikk 1T 5 1. termin

FORSMAT Matematikk 1T 3 1. termin

FORSMAT Matematikk 1T 6 1. termin

FORSMAT Matematikk 1T 4 1. termin



Vårt tilbud 19-20
Engelsk og Matematikk



Fagene:

• 5 timer Engelsk 

–Sandra de Zilwa og Janne Skjelbred (engelsk)

• 5 timer Matematikk 

–Marit Stenstadvolden og Jonas Orvik (matte)

• Elevene kan kun følge ett av fagene

Timeplan:

• Mandager kl.1320-1550 og onsdager kl.1415-1550 

• Oppstart mandag 26. august 2019

Vårt tilbud på LVG 19-20
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Føringer fra skoleeier og departement
Forskrift til opplæringsloven § 1-15, § 3-25 og Udir-4-2013



Tilstedeværelse
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• Dersom du forserer, får du status som elev på videregående skole. 

• Fraværsreglene på videregående gjelder og du kan ikke ha mere enn 10% udokumentert fravær i fag

• Kommer du mer enn 15 min for sent, uten dokumentasjon, regnes dette som fravær en hel time. 

• Du får ingen kontaktlærer på LVG, og det er din kontaktlærer på ungdomsskolen som er ansvarlig for å 
registrere evt fravær og varsle oss. 

–Din kontaktlærer skal også ta imot evt. dokumentasjon på fraværet og avgjøre om dette er gyldig 
dokumentasjon (legeerklæring, velferdsgrunner, annen opplæring osv.)

• Dersom dokumentasjon ikke sendes faglæreren på LVG, vil ikke faglæreren ha anledning til å unnta 
fraværet og det vil falle inn under 10 % regelen og kunne føre til at eleven ikke kan få terminkarakter 
og/eller standpunktkarakter i faget.



Rammer
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• Eleven som forserer fag  fra videregående opplæring, er altså med i trekkordningen og kan bli 
trukket ut til eksamen.

• Dersom det skulle bli sammenfall av eksamensdatoene for 10. årstrinn og eksamen i 
videregående opplæring, har grunnskoleeksamen forrang.

– Eleven må i dette tilfelle meldes opp til NUS (ny, utsatt, særskilt) eksamen på vgs

• Dersom faget på videregående nivå er fullført med sluttvurdering på ungdomstrinnet, kan 
eleven ta faget på nytt på  Vg1 og beholde elevstatusen sin.

• Elevene kan trekke seg fra forsert, uten at det påvirker retten til å ta faget og eksamen på nytt 
når de starter på VGS. De vil også beholde førstegangsvitnemålet sitt.

• Elever som tar fag fra videregående opplæring skal normalt få fritak fra gjenstående timer i 
det tilsvarende grunnskolefaget. Dette er ikke til hinder for at en elev etter avtale med skolen 
og når det er praktisk mulig kan følge undervisningen i vedkommende grunnskolefag samtidig 
som eleven tar fag fra videregående opplæring



Kontaktinfo til lærerne
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Erfaringer fra i fjor viser at det beste er om dere gir beskjed om sykdom, fravær eller 
andre ting direkte til lærerne. Det er fort gjort å glippe på informasjon dersom det 
alltid må gå gjennom ledelsen.

Kontaktperson engelsk: Sandra de Zilwa

sandra1712@osloskolen.no

Kontaktperson matematikk: Marit Stenstadvolden

masta035@osloskolen.no

mailto:sandra1712@osloskolen.no
mailto:masta035@osloskolen.no


Får jeg karakterer?
• På videregående nivå:
• Matematikk 1T: 

– du kan bli trukket ut til eksamen enten skriftlig eller muntlig i juni. 
Du får standpunktkarakter.

• Engelsk: 
– du kan bli trukket ut til enten skriftlig eller muntlig eksamen i juni. 

Du får standpunktkarakter.

• På ungdomstrinnet:
• Matematikk og engelsk: Du kan bli trukket ut til eksamen på 

10.trinn. 
• Dersom sammenfall av eksamensdatoene for 10. årstrinn og 

eksamen i videregående opplæring, må du prioritere 
grunnskoleeksamen. Du må da ta vgs-eksamen på høsten i 
tillegg.



Tenk om karakteren på videregående ikke blir god nok?

• Du kan ta samme kurs flere ganger

• Du beholder den beste karakteren 

• Dette betyr at du kan forbedre 
karakteren ved å ta faget om igjen 
på videregående Vg1

• Du vil fortsatt få et 
førstegangsvitnemål



Hva gjør jeg når jeg kommer over på vg1 etter 10.klasse?

• Du kan fortsette å forsere og ta kurs på høyere nivå (Vg2). 

–Det forutsetter at den videregående skolen du begynner på, legger 
en timeplan for å muliggjøre dette. 

Lambertseter vgs planlegger at du får mulighet i vg1 til å ta:

–Matematikk: programfag realfaglig matematikk (R1) eller 
samfunnsvitenskapelig matematikk (S1)

–Engelsk: programfag engelsk Vg2 (Internasjonal engelsk)

• I matematikk kan du som oppnår karakteren 5 eller 6 i kurset R2 
fortsette på universitetet og ta matematikk på universitetsnivå mens du 
går på videregående skole.



Hva sier faglærerne våre?



Marit Stenstadvolden - Teoretisk matematikk 1T
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Hovedområder
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Hovedområder Noen stikkord – hva er nytt?

Tall og algebra Logaritmer
Eksponentiallikninger
Potensregning
Andregradsulikheter

Geometri Trigonometri
(sinus, cosinus, tangens)

Sannsynlighet Addisjonssetningen
Produktsetningen
Venndiagram, krysstabell

Funksjoner Vekstfart og derivasjon
Analysere ulike typer funksjoner



Arbeidsmåter
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• Tavleundervisning

• Utforskende oppgaver

• Samarbeidslæring, elever lærer av hverandre

• Individuelt arbeid

• Bruk av digitalt verktøy: GeoGebra og CAS

• Noe omvendt undervisning

–Elevene ser video hjemme

–Frigjør tid til mer kompliserte problemstillinger i timen



Hva kreves?
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• Du bør like å jobbe med matematikk

• Du bør ønske å forstå matematikk, ikke bare følge regler

• Du må ha et veldig godt grunnlag fra ungdomsskolen



Spørsmål
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Sandra de Zilwa - English
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Faget engelsk VG1Hovedområder Noen stikkord 

Language Muntlig: muntlig elevdeltakelse i timen og ved muntlige 
vurderingssituasjoner, holde i gang samtaler
Skriftlig: Grammatikk, rettskriving og idiomatisk 
språkbruk

Content Engelsk som et globalt verdensspråk
Nyheter fra engelskspråklige kilder
Urfolk, filmer og litteratur
Kultur og samfunn i engelskspråklige land
Fordypningsprosjekt

Structure Struktur i samtaler og presentasjoner
Struktur på drøftende tekster
Mer akademisk skriving



Arbeidsmåter

• Fellesundervisning

• Samarbeid- og gruppeoppgaver 

• Individuelt arbeid

• Bruk av IKT i undervisningen: research og fordypning



Hva kreves?

• YOU GOTTA LOVE ENGLISH!

• Møte til timene!

• Følge med på fagsiden på ITL

–Er du borte en time/dag – må du vite hva du skal gjøre til neste gang

• Jobbe jevnt og gjøre lekser og hjemmearbeid

–Forberede seg til undervisning – delta med innlegg i undervisningen

• Stille spørsmål – være undrende

• Utstyr:

–PC, bok og notatbok



Vurderingssituasjoner

• Underveisvurdering:  

–2-timers skriveprøver

–Prosess-skriving

–Muntlige presentasjoner

–Muntlige høringer

• Heldagsprøver: vinter og vår



QUESTIONS?



Påmeldingsfrist
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• Du melder fra om du ønsker å forsere, og i hvilket fag, til din rådgiver snarest

• Rådgiver melder på samlet senest 21. juni til rådgiver Ole Martin Bøhaugen på e-
post:

–Ole.martin.bohaugen@ude.oslo.kommune.no

–Det er mulig å etteranmelde seg i starten av august

mailto:Ole.martin.bohaugen@ude.oslo.kommune.no


Spørsmålsrunde
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