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Foss videregående skole



• Bidra til samarbeid mellom foreldre og skole for at elevene skal få et best mulig 
siste skoleår

• Orientere om aktiviteter og viktige perioder gjennom Vg3

• Samle alle gode krefter slik at elevene fullfører og består, med best mulig resultat!

Mål for møtet



• Skoleåret 2018-19 i hovedtrekk

• Karriereveiledning og innsøkning til høyere studier

• Skolehelsetjeneste

• Terminoppgjør

• Oppspill og prøvespill for musikkelevene

• Sluttvurdering våren 2019

• Eksamen

• Russetid

Kveldens innhold





• Driver best mulig opplæring

• Forsøker å ta hensyn til den enkelte elevs behov for tilpasset opplæring

• Kontaktlærer, rådgiver og trinnleder samarbeider om elever med særskilte behov

• Samarbeider med elevrådet

• Involverer i økende grad elevene i arbeidet med budsjett og strategisk plan

Hva gjør skolen?



• Møte opp på skolen – i tide!

• Ha med nødvendig utstyr

• Være aktive i timene

• Finne effektive læringsstrategier

• Ikke la seg distrahere av mobiltelefoner eller PC

• Jobbe jevnt med fagene, ikke bare skippertak mot vurderingssituasjoner

• Fokusere på læringsprosess framfor enkeltkarakterer

Hva kan elevene gjøre?



• Hjelpe elevene til å holde orden på "her og nå": Søvn, helse, arbeidsvaner, 
kosthold

• Spør om hvordan det går med frammøte og faglig arbeid og utvikling 

• Finn veier inn til eleven som bidrar til motivasjon for godt skolearbeid

• Samtykkeerklæring fra eleven gir mulighet for dialog med skolen gjennom hele 
Vg3

• Nøl ikke med å ta kontakt med skolen via kontaktlærer, rådgiver eller trinnleder!

Hva kan foreldre og foresatte bidra med?



• Individuell studie-/karriereveiledning

• Fosspirasjon: Inspirasjonsforedrag fra eksterne

• Karrieredag 23.01.2019 - besøk fra universitet og høyskoler

• Utdanningsmesse 13. – 14.02.2019

• Åpen dag på universitet og høyskoler 14.03.2019

• Prøvespill  februar - mars

• Hjelp med søknad til Samordna Opptak

Karriereveiledning Vg3



1. Frist for å søke Samordna Opptak 15. april

2. Fristen for innsøking etter særskilt vurdering 1. mars

3. Elektronisk søknad med inntil 10 prioriterte studier

4. Elektronisk vitnemål ettersendes senest 1.7

– Elevene må selv sjekke NVB samt sørge for at alle privatistkarakterer ligger 
inne

5. Svar på hovedopptaket kan forventes ca 20.7

6. Man har ca seks dagers betenkningstid før man må gi svar

7. Førstegangsvitnemål / ordinært vitnemål

Studier i Norge







1. Lang prosess som bør starte allerede 1 år i forveien

2. Ta kontakt med www.ansa.no

3. Ta kontakt med www.sonor.no

4. Ta direkte kontakt med lærestedene

5. Norske tilleggspoeng gjelder ikke i utlandet

Studier i utlandet

http://www.ansa.no/
http://www.sonor.no/


1. Et år på folkehøyskole kan gi 2 ekstra poeng

2. Søknadsfrist for folkehøyskolene er 01.02 (deretter fortløpende opptak fram 
til skolestart)

3. http://www.folkehogskole.no/

Folkehøyskoler

http://www.folkehogskole.no/


1. Fullført militær eller sivil førstegangstjeneste gir 2 poeng

2. Innkalling til militæret kan gi muligheten til å reservere studieplass

3. Utdanningsmuligheter innen forsvaret

4. www.forsvaret.no

Forsvaret

http://www.forsvaret.no/


• Sjekk presentasjon på hjemmesiden vår

• Kontakt rådgiver

• Kontakt det enkelte studiested

Flere spørsmål om opptak til høyere studier?



• Noen vil jobbe eller reise etter vgs: Pass på søknadsfrister for studier

• Noen vil ta opp fag: husk frist for å melde seg opp som privatist 15. september 
eller 1. februar

Jobbe/reise/ta opp fag



• Hjemmesidene til lærestedene

• www.samordnaopptak.no

• www.utdanning.no

• www.tautdanning.no

• www.ansa.no

• www.forsvaret.no

• www.privatistweb.no

Nyttige nettsteder

http://www.samordnaopptak.no/
http://www.utdanning.no/
http://www.tautdanning.no/
http://www.ansa.no/
http://www.forsvaret.no/
http://www.privatistweb.no/


• Undervisning om ungdomstid, helsetjeneste, psykisk helse, prevensjon og 
seksualitet

• Individuell veiledning

• Taushetsplikt

• Tilbud om meningokokkvaksine

• Helsestasjon for ungdom

• Henvisning til psykolog og andre helsetjenester

Charlotte.andersen@bga.oslo.kommune.no

Catherine.fink.eriksen@bga.oslo.kommune.no

Skolehelsetjeneste

mailto:Charlotte.andersen@bga.oslo.kommune.no
mailto:Catherine.fink.eriksen@bga.oslo.kommune.no


Obligatoriske fellesfag: 

• Norsk (6t) 

• Historie (4t) 

• Kroppsøving (2t) 

• Religion og etikk (3t)

Programfag: 

• Programfag (5t)

• Programfag (5t)

• Programfag (5t)

To av disse er fordypningsfag som bygger på fag eleven hadde i Vg2

Fagstrukturen i Vg3 ST



• Kunngjøring av skriftlig eksamenstrekk: 15.mai kl.09.00

• Skriftlig eksamen starter mandag 20.mai og er ferdig 5.juni

• Hovedregler for eksamenstrekk, 3ST:

– Norsk hovedmål skriftlig

– Ytterligere 2 skriftlige eksamener, sidemål og/eller programfag

– En muntlig eksamen (etter 5.juni)

– Noen må ha to skriftlige og to muntlige eksamener

Eksamen studiespesialisering



• Heldagsprøveperiode 1: Ferdig 27/11-18

• Heldagsprøve norsk Vg3: 14/2-19

• Heldagsprøveperiode 2: 5/4-10/4 + 24/4-26/4

• Heldagsprøveperiode 2 inngår i  skolens sluttvurdering. 

• I tillegg gjennomføres ulike vurderingssituasjoner i perioden fram mot eksamen 
og skoleårets avslutning: Prøver, muntlige høringer, ulike 
instrumentalsammenhenger osv.

Heldagsprøver og sluttvurdering



• Regler for eksamensavvikling

• Praktiske råd for gjennomføringen

• Klageadgang og frister

• Første skriftlige eksamen: Mandag 20. mai

Infomøte for elevene i mai



• Elevene på Foss har tradisjonelt en relativt moderat russefeiring

• Hva kan foreldre hjelpe til med?

– Kjøre og hente

– Passe på helse og kosthold

– Snakke med og lytte!

Russetid



Obligatoriske fellesfag: 

• Norsk (6t) 

• Historie (4t) 

• Religion og etikk (3t)

Programfag: 

• Ergonomi og bevegelse (2t)

• Instruksjon og ledelse (5t)

• Instrument, kor, samspill 2 (5t)

• Musikk i perspektiv 2 (5t)

• Valgfritt programfag (5t)

Fagstrukturen i Vg3 MUS



• Elevene må gjennomføre oppspill på hovedinstrumentet sitt. Dette er en form for 
tentamen, og skal forberede elevene på eksamenssituasjonen.

• Prøvespill

• Elevene som søker høyere musikkutdanning, må ofte gjennom prøvespill eller 
opptaksprøver på de ulike utdanningsinstitusjonene.

Oppspill og prøvespill



Hovedregler for eksamenstrekk, 3MUS:

– Norsk hovedmål skriftlig

– Elevene skal trekkes ut til eksamen i to fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-
praktisk. 

– I tillegg skal elevene opp til én obligatorisk muntlig-praktisk eksamen i faget 
Instrument, kor og samspill 2. Eksamen avvikles med hovedfokus på 
hovedinstrument, som en eksamenskonsert med maks varighet på 25 min.

Eksamen musikk



• Velkommen til avslutning for Vg3 på Chateu Neuf 20. juni klokka 19.00!

Vi treffes igjen….



TAKK FOR I DAG!



Oslo kommune
Utdanningsetaten

Utdanningsetaten
Strømsveien 102
Pb 6127 Etterstad 
0602 Oslo
Tlf: 21 80 21 80

www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning


