
Foreldremøte vg1, torsdag 22.august 
Velkommen ☺



Overgangen til videregående kan være utfordrende!
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• …kanskje særlig for oss voksne ☺

• Finne sin plass i nye grupper 

– Hvilken rolle vil jeg ha nå?

• Etablere nye relasjoner – nye venner og lærere

• Forstå et nytt og stort system

• Nye regler

• Mer selvstendighet

• Høyere faglige krav

• Forventninger til å lykkes



Agenda

• Mål og visjon

• Eleven i sentrum

• Tilstedeværelse

• Fagvalg i første klasse 

• Møte med kontaktlærere

• Omvisning på skolen



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

Marie Wolf hedersprisvinner 
våren 2019



HUSTAVLE
De tre gylne reglene våre:
Jeg er her for å lære
Jeg er her for å hjelpe andre å lære
Jeg er her for å bidra til at alle har det bra

Så på Lambertseter videregående skole…

- kommer vi presis

- møter vi forberedt og med nødvendig utstyr

- har vi fokus på læring

- gjør vi hverandre gode og inkluderer alle

- bidrar vi til et godt læringsmiljø med ro og orden



Resultater –
målrettet arbeid for at 
elevene skal nå sine egne mål



All 
time 
high!
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Vi setter eleven i sentrum!

Ingrid Vaage, leder for E-team (elevoppfølgingsteam) og "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. 



Vårt skolestartprogram
Inkludert – motivert – mestrende - glad

• Velkomstsamtale

• Faddere

• Sosial klasseaktivitet

• Organiserte aktiviteter felles

• Læringspartner

• Kartlegginger

• Faglig start – på en 
sosial måte



Hva mer kan vi tilby?

• Lambert Lounge åpent til kl 21.00 mandag-torsdag

• Leksehjelp i realfagene, onsdager. Starter uke 36

– Vi spiser suppe og tar en pause før vi setter i gang ☺

– Våre faglærere er tilstede

• Tutorer: dyktige elever som hjelper medelever 

– Mandag og torsdag kl 14.00 – 16.00

• Gratis treningssenter med treningsveileder 

– Åpent mandag og torsdag kl.1400-1700



Støtte fra flere kanter

Pernille Støvland
Trinnleder VG1,
Idrett

Roy Dorholt
Trinnleder VG1,
Studiespesialisering

Arild Stavrum
Ressurs til 
elevaktivitet og 
elevoppfølging

Ingrid Vaage (leder) Ole Martin Bøhaugen
Rådgiver VG1 Rådgiver VG1
Studiespesialisering Idrett 



Endringer fra 1.august 2017:

➢ Informasjonsplikt til foresatte og elever

➢Nulltoleranse mot krenkelser

➢Skjerpet aktivitetsplikt

➢Skolen skal lage en aktivitetsplan hvis 
noe skjer 

➢Ny klageordning direkte til 
Fylkesmannen

Elevenes "arbeidsmiljølov" - §9A Opplæringsloven



Tilstedeværelse

Kort innblikk i regler om fravær

Anja Teig, assisterende rektor



3 ulike "regimer"

A
Fraværsgrense –
enkelttimer i fag

10 % 

B
Fravær og lærers 

vurderingsgrunnlag

C
10 dager fravær som kan 
trekkes fra på vitnemålet



10% regelen - enkelttimer i fag 

• Mål fra lovgiver: Få bort "skulk"

• Effekten så langt: Elevfraværet har gått ned i vgs

• Hovedregel: mer enn 10% timefravær gir ikke karakter. Skjønn opp til 15 %

• Utgangspunkt: Alt fravær skal telle med

• Noe fravær kan unntas og det er lov å være syk!

• Varsling ved 5%, både for halvårsvurdering og for standpunktkarakter

– epost sendes automatisk til elev og foresatt – denne kan du slå av

• Hvis fravær skal unntas 10%-grense, må det dokumenteres



Hva regnes som fravær?

• Utgangspunkt: Alt fravær skal føres og regnes med
• Mer enn 15 min for sent til time – fravær for hele timen

Dette regnes IKKE som fravær:
• Hvis eleven er borte på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven er det ikke fravær:

– rådgivning på skolen
– møte med PP-tjenesten
– organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
– elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen
– avtalt samtale med rektor eller andre ansatte

• Dersom fravær fra opplæringen skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll, kan rektor avgjøre 
om det likevel ikke skal føres fravær. Eks: Ekstraordinære forsinkelse kollektivt.

• Annen avtalt opplæring
– Skolen organiserer: turer, ekskursjoner
– Eleven søker og skolen vurderer individuelt: organiserte treningssamlinger el.l.



Krav til dokumentasjon

• Helsegrunner: 

– legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, 
fysioterapeut, tannlege eller psykolog (BUP).

• Kronisk sykdom:

– egenmelding etter å ha levert inn dokumentasjon ved skolestart

• Velferdsgrunner (eks. begravelser)

– erklæringer fra foresatte 

• Forsinkelse (ekstraordinært) i kollektivtrafikk: www.ruter.no

http://www.ruter.no/


Fratrekk på vitnemål (inntil 10 dager) 

• Fravær unntatt fra 10% regelen etter §3-47
– helse- og velferdsgrunner 

– kronisk sykdom, løper fra første sykedag 
– øvrig sykdom, løper fra fjerde sykedag

– arbeid som tillitsvalgt
– politisk arbeid
– hjelpearbeid
– lovpålagt oppmøte
– representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, 

– f.eks. idrett eller kultur 
– inntil 2 dager til religiøse høytider utenom Den norske kirke

• Alt må dokumenteres, og fraværet kan bare trekkes fra som hele dager



Et praktisk eksempel
Lisa går på VG1
Hun har følgende fravær:

Konsekvenser ihht ny fraværsgrense

September: 
Går hjem en torsdag pga hodepine

Leverer melding fra foresatte. 
Regnes som fravær ihht 10% grense

Oktober: 
Er 2 dager lenger på høstferie, mandag og 
tirsdag

Foresatte leverer melding
Regnes som fravær ihht 10% grense
KRØ-lærer sender varsel etter 2 timer fravær

November
2 timer fravær pga besøk hos tannlegen

Leverer timekortet fra tannlegen. 
Fraværet unntas 10% grense

Desember
Syk 3 dager, tirsdag til torsdag

Leverer legeerklæring til kontaktlærer
Fraværet unntas 10% grensen

15. Januar – 1. termin Lisa får halvårsvurdering i alle fag



Valg av fremmedspråk
i 1. klasse

Roy Dorholt, avdelingsleder språk



De som har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen:

VG1 FELLESFAG
Nivå II – 4 timer

VG2 FELLESFAG
Nivå II – 4 timer

VG3 PROGRAMFAG
Fordypning 5 timer 

SAMME SPRÅK SOM PÅ GRUNNSKOLEN

VG1 FELLESFAG
Nivå I – 4 timer

VG2 FELLESFAG
Nivå I – 4 timer

VG3 PROGRAMFAG
Nivå II – 5 timer

NYTT SPRÅK

Fagvalg allerede i år



De UTEN 2. fremmedspråk på 

ungdomsskolen:

VG1 FELLESFAG
Nivå I – 4 timer

VG2 FELLESFAG
Nivå I – 4 timer

VG3 FELLESFAG
Nivå II – 5 timer



2. fremmedspråk – nivå I, II og I+II

• Fransk

• Spansk

• Tysk

• Latin

• Russisk 

• Italiensk

• Japansk

• Kinesisk

• Morsmål

Spansk og Tysk: Tilbyr nivå 1 og 2

Fransk: Kun nivå 2  

For I + II: Tilbys kun spansk

Tilbys som ettermiddagskurs på  

Oslo Katedralskole, Elvebakken, 

Foss, Nydalen, Edvard Munch og 

Oslo Handelsgymnasium

Privatisteksamen avholdes på 

skolen på nivå I + II og III.



Morsmål

Albansk  Arabisk     Amharisk     Bosnisk  

Dari Estisk        Filipino         Hebraisk

Kantonesisk       Koreansk     Kurdisk (sorani)

Latvisk   Litauisk  Mandarin   Nederlandsk Oromo 

Panjabi  Pashto        Persisk         Polsk  

Portugisisk     Somali    Tamil   Thai  Tigrinja  Tyrkisk   Urdu   Vietnamesisk



Valg av matematikkfag!

Kristin Pedersen, studieleder



2 typer matematikkurs

TEORETISK MATTE:

1T - 5 uketimer

• Algebra (avansert)

• Geometri

• Sannsynlighet (avansert)

• Funksjoner (med derivasjon)

PRAKTISK MATTE:

1P - 5 uketimer

• Algebra

• Geometri

• Sannsynlighet

• Funksjoner (mye nytt)

• Økonomi (mye nytt)



TEORETISK PRAKTISK

PROGRAMOMRÅDET

REALFAG

PROGRAMOMRÅDET

SPRÅK, SAMFUNNSFAG,

ØKONOMI

MATEMATIKK 1T

Fellesfag VG1

5 timer

MATEMATIKK R1

Programfag VG2

5 timer

MATEMATIKK R2

Programfag VG3

5 timer

MATEMATIKK 1P

Fellesfag VG1

5 timer

MATEMATIKK 2P

Fellesfag VG2

3 timer

MATEMATIKK S1

Programfag VG2

5 timer

MATEMATIKK S2

Programfag VG3

5 timer



Våre erfaringer 

For å velge Teoretisk matte (1T) bør du

– Like teoretisk matematikk!

– Ha gode forkunnskaper - minst sterk 4'er

– Tenker du vil velge realfaglig matematikk (R1) videre

– Ikke velge bare ut fra realfagspoeng eller status!



Studier med spesielle opptakskrav i matematikk

• Krav om realfaglig matematikk R1 og R2 
– Eks: Sivilingeniør, enkelte realfagsstudier 

• Krav om samfunnsfaglig matematikk S1 og S2 eller 
realfaglig matematikk R1 
– Eks: Medisin, tannlege (-tekniker), siviløkonom

Se oversikt over studier med spesielle opptakskrav på 
www.samordnaopptak.no

http://www.samordnaopptak.no/


Valg av matematikkurs

• Informasjon og veiledning av lærer 

• Læringsstøttende prøve 

• Valg uke 35

• Inndeling fra uke 36

• Hva hvis jeg valgte feil?

– Veiledning med lærer

– Samtale og rådgivning fra skolen

– Kan gjøre nytt valg frem til høstferien



Fag som avsluttes på VG1 (føres på vitnemålet)

ST
• Naturfag

• Samfunnsfag

• Geografi

• Engelsk

• Matematikk

ID
• Engelsk

• Naturfag

• Matematikk

• Aktivitetslære

• Valgfritt programfag 
(Breddeidrett, toppidrett)



Møte med kontaktlærerne


