
Foss videregående skole

Velkommen til 
foreldremøte for forsert løp. 



Foreldremøte for forsert løp.

Agenda:

• Kontaktpersoner på Foss

• Matematikk 1T

• Engelsk 

• Hvem passer forsering for?

• Plan for neste skoleår

• Hold kontakt med skolen.

• Fravær: 10% regelen

• Påmelding



Kontaktpersoner på Foss vgs

• Påmelding og praktiske oppgaver:

Britt Halvorsen:

britt.halvorsen@osloskolen.no

• Pedagogiske oppgaver:

Brith Korsbø

brith.korsbo@osloskolen.no

Mobil: 90632766

mailto:britt.halvorsen@osloskolen.no
mailto:brith.korsbo@osloskolen.no


Hvem passer dette for?

Rådgivere i ungdomsskolen samtaler med og kartlegger elevene på forhånd
• Eleven bør ha karakter 5 eller 6 i matematikk eller engelsk
• Elevene må i tillegg ha gode karakterer i de andre fagene

Veien videre etter forsering
• Fortsette forsering i Vg1 med matematikk R1 eller Engelsk 1.
• Fortsette forsering i Vg2 med matematikk R2 eller Engelsk 2.
• Kan studere på UIO i Vg3.
• Kan også velge å ta 1T eller engelsk på Vg1 om igjen.

• Gjelder kun Vg1.



Matematikk 1T

• Faget bygger på matematikk fra ungdomsskolen:
• Algebra
• Likninger, ulikheter
• Funksjoner, Geogebra

• Nye tema:
• Derivasjon
• Programmering, Python
• Funksjoner: rasjonale, plynom-, potens-, eksponential-
• Polynomdivisjon
• Trigonometri: sinus, cosinus, tangens



Engelsk på Vg1

• Faget bygger på engelsk fra ungdomsskolen.

• Samfunnsfaglige tema

• Litteratur

• Engelsk språk



Oppstart av undervisningen

• Undervisning hver tirsdag og onsdag fra kl. 14-16

• Første undervisningsdag er tirsdag 30. august kl. 14

• Elevene møter opp foran inngang B på Øvre Foss, og blir 
fordelt på riktig kurs og klasserom

• Elevene får utdelt bok den første dagen på Foss

• Eleven må benytte den pc'en de har på ungdomsskolen, 
dersom dette blir vanskelig tar dere kontakt med Foss vgs
ved skolestart.



Plan for undervisningen:

• Siste undervisningsdag før jul er onsdag 21. desember

• Oppstart etter jul tirsdag 3. januar

• Siste skoledag ca. 24. mai.
• Endringer på dato kan forekomme.



Meld fra til oss dersom skolen har spesielle 
opplegg som gjør at elevene ikke kan komme til 
ordinær undervisningen på Foss.



Foss vgs består av to bygg.
Elevene møter første gang ved Øvre Foss utenfor inngang B.

Øvre Foss: Det 
opprinnelige bygget.

Nedre Foss: Nytt bygg ved vulkan.



10.06.2022

10 % grensen for fravær

• De siste par årene har 10% fraværsregelen vært avviklet grunnet 
pandemien. 

• Kommende skoleår vil denne fraværsregelen tas i bruk igjen.

• Hvis eleven har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil eleven 
ikke få karakter i faget

• Eleven og foresatte vil få varsel via ungdomsskolen dersom 
udokumentert fravær overstiger 5 %



Påmelding.

• Elver og foresatt gir beskjed til rådgiver på 
ungdomsskolen som sender påmelding til Foss vgs.

• Frist fredag 24. juni.



Velkommen til Foss vgs


