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• Vurdering og standpunkt

• Eksamen og vitnemål

• Karriereveiledning vg3 

• Oppfølging av elever over 18 år



Kontaktinfo på vår 
nettside: 

lambertseter.vgs.no

• Avdelingsleder VG3 ST Thomas Fjeldvik Peterson

• Avdelingsleder VG3 ID Pernille Støvland

• Studieleder Kristin Hove Pedersen

• Rådgiver VG3 ST Lisbeth

• Rådgiver VG3 ID Ole Martin Bøhaugen

Vi som er her i dag:



• Lars Halse Kneppe, psykolog

– VG3 store utfordringer etter korona

– Bekymret for eksamen

– Flykter inn i mobilen

• Fraværsgrensa på 10% gjeninnført

• 18 år og skole-hjem samarbeid

• Ren og ryddig skole

Det siste skoleåret…
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Rapport juni 2021, regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe



Vi jobber med å…

• 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
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Våre satsninger

1. Aktive og medskapende elever

2. Tilhørighet 

17.10.2022 6

Mestring
Motivasjon
Medskaping





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

• Vurderingsforskriften

– Underveisvurdering

– Sluttvurdering er fastsetting av standpunktkarakter

• Kommunikasjonen om karakter mellom elev og faglærer

• Fagenes egenart og periodisering av emner

• Halve fagdager, mulighet for dybdelæring og større vurderinger

• Færre heldagsprøver

• 1. termin slutt 15.01.2023

• Større vurderingstrykk i mars/april/mai



Skoleåret 2022/23 for VG3
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1. termin

AUGUST Elevsamtaler med kontaktlærer

OKTOBER Elevsamtaler med kontaktlærer

NOVEMBER Oppfølging bekymringsmeldinger

DESEMBER Vurderingsgrunnlag 1. termin

JANUAR Halvårsvurdering med karakter

2. termin

JANUAR Elevsamtaler med kontaktlærer uke 4

MARS Foreldremøte 22. mars
Oppfølging bekymringsmeldinger

APRIL Eksamensforberedelser og 
sluttvurderingsarbeid starter for alvor

MAI Eksamenstrekk 12. mai
Første skriftlige eksamen 19. mai

JUNI Sluttvurdering med karakter
Muntlig eksamen fra ca. 5. juni
Avslutning Chateau Neuf 22. juni (?)



EKSAMEN OG VITNEMÅL



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 19.05-03.06

 Alle skal ha én 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 19.05-03.06 

 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/#/


Udir.no
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Passord til tidligere 
eksamensoppgaver:

«Eksamen»



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. Mer informasjon finnes på samordna.no.



ELEVOPPFØLGING



Karrierekompetanse

- skal bidra til at den enkelte blir 
bedre i stand til å håndtere liv, 
læring og arbeid, 
også i forandring og overganger.



Karriereveiledning VG3 
NÅR HVA

Hele året Veiledning, rådgiver.

11. oktober Studier i utlandet. ANSA og utenlandsagenter på besøk.

Uke 36-39 Gjennomgang med rådgiver om høyere utdanning, frister og samordna 
opptak.

Oktober - November
Desember

Karriereknapper i kontaktlærers time
Bruk av digitale verktøy i karriereplanlegging

Karriereuker uke 4/5 Universitetsturneen på besøk 5. januar. 
Besøk av høyskoler/rollemodeller i midttimene på skolen.

1 .februar Samordna opptak åpner for innsøking av studieplass.

Uke 6-7 Søkeprosessen i høyere utdanning - rådgiver

1. mars Søknadsfrist enkelte studier og særskilt opptak (PHS, Luftfartsfag)

9. mars Åpen dag - besøke UiO/BI/OSLOMET /NMBU m.fl.

15. APRIL Frist innsøking Samordna opptak

Hele året Folkehøgskoler/private utdanningsinstitusjoner



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/


Oppfølging av elever

• Laget rundt eleven på skolen: systematisk samarbeid mellom lærere, rådgivere, 
avdelingsledere, skolehelsetjenesten

• Foresatte viktige! Kjærlighet, støtte og tilgjengelighet

• 18 år – samtykke til å snakke om forhold som angår eleven. Ta kontakt ved 
bekymring.

• Hjelp til med prioriteringer

20



TILBUD ETTER SKOLETID



Treningsveileder crew på skolen
Mandager og onsdager kl. 14.15-17.00
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• Tutorer er tilgjengelige mandager og onsdager kl. 14.15-15.50

• Leksehjelp med faglærere tirsdager kl. 16.00 – 18.00 med suppe ☺



• Nytt foreldremøte VG3 22. mars 2023
Tema (igjen!):

– Eksamen

– Russetid

– Høyere utdanning

• Tentativ dato for avslutning
VG3 onsdag 21. juni på Chateau Neuf

We'll meet again…


