
Velkommen til 

Foss videregående skole!



Smittesporing og smittevernberedskap
 Send SMS nå med ditt eget fornavn og etternavn til:

99 25 71 31

 Vi er på GULT nivå mht smittevernberedskap. I korte trekk:

 Fokus på håndhygiene

 Rengjøring av pulter/stoler

 Høyrekjøring i fellesarealer

 Unngår store fellesarrangement

 Plakater og Antibac

 Snakk med elevene hjemme – vi snakker med elevene her

 Starter med 32 elever i klassene, fyller (evt) bare opp til 30 på ST



Oss på Foss!

 Utdanningsprogram for 
studiespesialisering: 
 Realfag
 Språk, samfunnsfag og 

økonomi

 Utdanningsprogram for 
musikk, dans og drama

 Ca 750 elever og ca. 110 
ansatte



Høy trivsel og gode resultater
 Elevundersøkelsen 

 Høy trivsel

 Fullført og bestått

 Foss ca 95%

 Oslo (ST og MD) ca. 90%

 Gode resultater viser godt 

læringsmiljø

 Godt læringsmiljø skaper gode 

resultater

Foss Oslo Nasjonalt

Norsk 

skriftlig 

Engelsk 

skriftlig
R2 S2



Hvordan oppnår vi dette?
 Høyt kvalifiserte lærere, flere med 

doktorgrad

 Et personale med god aldersblanding, høy 
motivasjon og stort og engasjement

 God tilrettelegging for den enkelte elev

 Lærere med høye ambisjoner på elevens og 
egne vegne

 Støtteapparat rundt elevens læring
 Ledelse

 Rådgivere

 Helsesykepleier

 IKT-ansvarlig

 Kontorpersonale

 Vaktmester



Velkommen til skolehelsetjenesten
Vi tenker at ingen tanker eller følelser er for små til å 

snakke med oss om.

Vi i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Besøk hos 

skolehelsetjenesten er gratis, og gir gyldig fravær



Du er her

 Du er her for å lære.

 Du er her for å hjelpe de andre til å lære

 Du er her for å bidra til at alle har det bra på 

skolen. 



Flere måter å lære på

 Veiledningstid om ettermiddagen

 Åpen skole til sein kveld

 Prosjektuker og fagdager 

 Bibliotek og lesesal



Aktive elever i godt læringsmiljø

 Elevråd

 Revy

 Aktivitetsdager 

 Elevarrangement

 Konserter



Revy

 Stolt revytradisjon på Foss

 Revyprisen 2019!

 Samarbeid på tvers av 

program og klassetrinn

 Elevstyrt



Overganger kan være utfordrende

 Nytt sosialt miljø

 Nye lærere

 Økt grad av selvstendighet

 Høye faglige krav

 Høye forventninger, både 

faglig og sosialt

 Utfordrende også for 

foreldre: grensesetting



Hva betyr det å være i et makkerskap?

 Makkerne sitter ved siden av hverandre i 
klasserommet

 Makkerne hilser på hverandre når de 
treffes 

 Makkerne er oppmerksomme på om den 
andre trives, også i firminuttene

 Makkerne kontakter hverandre ved 
eventuelt fravær

 Makkerne er ansvarlige for å ta 
notater/ark for hverandre 

 Makkerne/makkergruppene er 
utgangspunkt for gruppearbeid

(fra «VIP-makkerskap - til eleven»)

Foto: Colourbox



Mål med VIP-makkerskap

VIP-makkerskap skal bidra til:

 en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående 

skole.

 at elevene skal bli kjent med flere i klassen.

 et tettere og tryggere klassemiljø tidlig. 

 å øke elevers sosiale kompetanse.

 å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket.



Oppstartsdagene

 Fellessamling mandag 17. august kl. 11.00 eller 11.45 (se 

skolens hjemmeside). Vi sender SMS til elevene om tidspunkt

 Bli kjent-aktiviteter med kontaktlærer, faddere og klasse

 Av smittevernhensyn: Fellesaktiviteter som omfatter alle på 

trinnet utgår i år, det meste skjer klassevis

 Informasjon

 SkolePC

 Lærebøker



"JEG HAR FÅTT PLASS PÅ FOSS!!!!"

"Hurra!"

 Flinke, forventningsfulle  og motiverte elever fra hele byen!

 Fra over 40 skoler

 189 elever på Vg1 studiespesialisering: 54 gutter og 135 

jenter

 63 elever på Vg1 musikk: 31 jenter og 32 gutter



Foss = Bredde + dybde

 Mange fag å velge mellom

 Alle elever får generell studiekompetanse

 Mulighet for spesiell studiekompetanse

På Foss er mange 

kombinasjoner av 

fag mulig!



Fremmedspråk

 Undervisning i engelsk og fire 

andre fremmedspråk på Foss

 Fortsettelseskurs i tysk, fransk 

og spansk

 Nybegynnerkurs i tysk og 

italiensk

 Elever på studiespesialisering 

kan velge å ha to fremmedspråk

 Kinesisk, russisk, japansk, latin 

og tegnspråk på kveldstid

 Tilbud om morsmålseksamen



Valg av matematikkfag!



Matematikk 1T og 1P

 1T er teoretisk matematikk

 1P er praktisk matematikk

 Elever som er litt i tvil: Start med 1T. Det vil være mulig 

eventuelt å bytte til 1P i alle fall fram til høstferien

 Elever som planlegger å ta matematikk R1 som programfag 

MÅ ta 1T



Musikklinja

 Kombinasjon av 
fellesfag og valgfrie 
programfag

 Undervisning i både 
praktiske og 
teoretiske 
musikkfag

 Hovedinstrument, 
biinstrument og 
samspillgruppe



Musikklinja skaper muligheter!

 Alle elevene får generell studiekompetanse

 God mulighet til spesiell studiekompetanse

 Individuell tilrettelegging av fagkombinasjon, 

progresjon og timeplan

 Norges største musikklinje med over 180 elever

 Fosstivalen i februar

 Elevenes egne konserter i midttimene

 Ensembler, storband og strykeorkester



Fag for elever vg1 musikk
 Engelsk

 Fremmedspråk (fransk, italiensk, spansk eller tysk)

 Matematikk

 Norsk

 Naturfag

 Musikk

 Kor, dans, drama

 Lytting



Fag for elever vg1 studiespesialisering

 Engelsk

 Fremmedspråk (fransk, italiensk, spansk eller tysk)

 Geografi

 Kroppsøving

 Matematikk

 Norsk

 Naturfag

 Samfunnsfag



Fraværsgrense på 10 prosent

 Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert 

fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke 

ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller 

standpunkt i faget

 Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få 

fravær unntatt fra fraværsgrensen

 Utdanningsetaten vil gi nærmere  retnings-

linjer om hva "relevant dokumentasjon" er



Alle elever har rett til et trygt og godt 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel 

og læring

 Nulltoleranse mot mobbing

 Skolen skal aktivt forebygge mistrivsel og skape et godt 

læringsmiljø. 



Det er elevens egen opplevelse av 

miljøet som avgjør om det er godt nok
 Alle som jobber på skolen skal: 

• Følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø

• Gripe inn mot krenkende adferd dersom det er mulig

• Varsle rektor 

• Skolen skal undersøke hva som har skjedd.

• Skolen skal sette i gang tiltak og evaluere disse ved krenkende 
adferd.

• Skolen har særskilt ansvar for at ansatte på skolen ikke skal 
krenke elever.

 Foreldre har rett til å klage til Fylkesmannen. 



Hva kan du som 

foresatt gjøre? 
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Hvis ditt eller andre barn 

opplever å ikke ha et trygt og 

godt skolemiljø: 

 Ta kontakt med skolen 

 Du kan ringe eller sende 

e-post

 Be om et møte med 

kontaktlærer

Foto: Oslo 

kommune



Eget mobbeombud i Oslo 
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• Kjersti Owren er mobbeombud i Oslo 

• Alle som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak, kan 
kontakte mobbeombudet: 
mobbeombudet@oslo.kommune.no

• Mobbeombudet taler barna og elevenes sak

• Mobbeombudet kan: 

• Gi råd om hvordan kontakte skolen i forbindelse med 
mobbing

• Veilede i fastlåste konflikter 

• Gi bistand for å sikre et trygt og godt miljø for barn og unge

mailto:mobbeombudet@oslo.kommune.no


Skole + hjem = samarbeid

 Foreldremøter

 Klassemøter

 Foreldresamtaler med kontaktlærer

 Samtalemulighet med faglærer

 Informasjon fra skolen: e-post, SMS, ranselpost, Its learning

og Portalmeldinger. Appen Skolemelding er lansert.



Ta kontakt med skolen ved behov

 Gi alltid kontaktlærer beskjed ved fravær.

 Ta kontakt med kontaktlærer eller rådgiver om du ønsker å 

informere eller snakke om noe. 



Foreldremøter i vg1

 Tirsdag 22/9 (og 23/?) 

 Orientering fagvalg torsdag 21/11

(og 20/11?)

Vi må komme tilbake til organisering av foreldremøtene og 

nøyaktige tidspunkter når vi ser smitteutvikling og 

smittevernbestemmelser

Vel møtt på neste møte!


