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Foreldremøte for 1X, 27./28.09.21 
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På dette foreldremøtet:

Møte kontaktlærer, en av mattelærerne, en rådgiver, en fra ledelsen og hverandre

Om klassen og skolen

Informasjon (fravær, smittevern, finne fram til informasjon, ta kontakt)

På neste foreldremøte (23./24. november):

Om elevenes valg av fag for neste skoleår

Samtale med faglærere

Samtale med kontaktlærer
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Om klassen

Om klassen: gutter/jenter, fra hvilke ungdomsskoler, kort om 
førsteinntrykket

Oppstartsaktiviteter

Oppstartssamtale med hver enkelt elev
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Fag og faglærere

Avsluttende fag står på gul bakgrunn. For elever som har byttet 
fremmedspråk, er språket avsluttende i vg1.
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Norsk [Navn på faglærer]

Kroppsøving [Navn på faglærer]

Fremmedspråk (tysk/spansk/fransk/italiensk)

Matematikk (1T/1P) [Navn på faglærer]

Engelsk [Navn på faglærer]

Geografi [Navn på faglærer]

Naturfag [Navn på faglærer]

Samfunnskunnskap [Navn på faglærer]
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Fag på program for musikk vg1

Engelsk

Fremmedspråk (fransk, italiensk, spansk eller tysk)

Matematikk

Norsk

Naturfag

Musikk

Kor, dans, drama

Lytting

Avsluttende fag er markert med rødt. For elever som har byttet 
fremmedspråk, er språket avsluttende i vg1.
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Informasjon finner du her

Skolens nettside foss.vgs.no

Facebook fb.com/FossVGS

App: Skolemelding
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https://foss.vgs.no/
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Kontaktinformasjon til alle faglærere, rådgivere og  
ledelse finner du på hjemmesiden, under «Kontakt oss»
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Kort om forskjellen på 1T og 1P
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Fra smittevernveilederen for videregående 
skoler, grønt nivå:

1.Ingen syke skal møte på skolen

2.God hygiene og normalt renhold

3.Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
Avstand mellom ansatte
Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

Husk å ta kontakt med kontaktlærer ved fravær!
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Korona

Som mange andre sentrumsskoler har vi hatt mange smittede.

Alle elever ved skolen har fått tilbud om koronavaksine.

Mange fikk først tilbudet gjennom egen bydel.

Som en av få videregående skoler i byen fikk vi på kort varsel organisert 
massevaksinering i skolens gymsal. Mange elever benyttet seg av tilbudet.

Den siste uka har vi hatt få smittede på Foss.

Perioden har vært krevende både for elever og ansatte. Vi takker både 
lærere og elever for at de har påtatt seg stort ansvar, funnet gode løsninger 
og samarbeidet godt i denne tiden. 
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Studieøkter

Faglærer veileder elever som ønsker/trenger det.

• Studieøkter i realfag, matematikk og fremmedspråk etter høstferien

• Torsdager kl. 1415-1630 på Nedre Foss:

• Fremmedspråk: Spansk, Italiensk, Tysk, Fransk

• Matematikk: 1P, 1T, S1, R1, S2, R2

• Fysikk 1 og fysikk 2

• De studieøktene som allerede er igangsatt vil fortsette.

(Matematikk 1T på tirsdager og enkelte timer i kjemi på tirsdager)
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Høsten 2021

➢Høstferie 4.-8. oktober

➢11. oktober: oppstart Nedre Foss

➢Operasjon Dagsverk torsdag 4. november

➢Fagdager/heldagsprøver Vg1: 22.11 – 04.12

➢Framover: Fagvalginformasjon

➢Frist fagvalg blir før jul

➢Siste skoledag før jul: tirsdag 21.12
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Våren 2022

➢Skolestart: onsdag 5. januar

➢Revypremiere: 10.1 (med et lite forbehold)

➢Fosstival: 6.2. – 11.2  

➢Vinterferie: 21.2 -25.2

➢Påskeferie: 11.4-18.4 (første skoledag etter påske 19.4)

➢Andre fridager: 1.5,  17.5, 26.5, 27.5 og 6.6 

➢Heldagsprøver/fagdager 19.04- 29.04

➢Skriftlig eksamen i perioden 18.5 til 3.6. Kunngjøring av trekk 12.5. Mulig 
eksamensdato i fremmedspråk nivå 1 27. mai.

➢Siste skoledag: 17.6
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Viktige frister

➢Søknad om tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen: 30.10 og 1.3

➢Rådgiver forklarer i klassene. Husk dokumentasjon. (Sakkyndig vurdering).

➢Søknad om skoleplass: 1.3

➢Søknad om fratrekk for fravær: 1.6
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Fravær
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Egenmeldt koronafravær M - Udokumentert fravær  

R – Rettighetsfravær X – Udokumentert fravær

Dokumentert fravær

Legemelding

Teller ikke inn på 10%-grensen Teller inn på 10%-grensen 
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Fram til høstferien kan foresatte/elever over 18 år selv melde om 
koronarelatert sykefravær. Dette blir ikke tellende innen grensen på 10%, 
og føres ikke på vitnemålet.
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Egenmeldt koronafravær Legemelding

R – Rettighetsfravær M - Udokumentert fravær  

Dokumentert fravær X – Udokumentert fravær
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Rettighetsfravær

Benyttes ved elevrådsarbeid, samtale med 
rådgiver/helsesykepleier/ledelse/avtalt studiearbeid.

Teller ikke innen 10%-grensen, og blir heller ikke ført på vitnemålet.
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Egenmeldt koronafravær Legemelding

R – Rettighetsfravær M - Udokumentert fravær  

Dokumentert fravær X – Udokumentert fravær
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«Dokumentert fravær» brukes om for eksempel legetimer, tannlegetimer 
eller lignende. Kopi/skjermdump av innkalling til time er kanskje den 
enkleste måten å dokumentere dette på. 

«Dokumentert fravær» teller heller ikke innen grensen på 10%, men føres på 
vitnemålet.
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Egenmeldt koronafravær Legemelding

R – Rettighetsfravær M - Udokumentert fravær  

Dokumentert fravær X – Udokumentert fravær
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Fra 11. oktober kan sykefravær dokumenteres med legemelding. 

Dette blir ikke tellende innen grensen på 10%, men føres på vitnemålet.
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Egenmeldt koronafravær Legemelding

R – Rettighetsfravær M - Udokumentert fravær  

Dokumentert fravær X – Udokumentert fravær
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Fravær som fra 11.oktober. oktober ikke dokumenteres med legeerklæring, 
blir tellende innen grensen på 10%. 

Når faglærer likevel vet grunnen til at eleven er borte, bruker vi koden 
«M – Udokumentert fravær». «M» står for at melding er gitt.
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Egenmeldt koronafravær Legemelding

R – Rettighetsfravær M - Udokumentert fravær  

Dokumentert fravær X – Udokumentert fravær
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Fravær som ikke dokumenteres, og som det heller ikke gis beskjed om, 
regnes som «udokumentert». 

Dette teller innen fraværsgrensen på 10%, og det kan i tillegg gi anmerkning 
(altså telle negativt på ordens-/oppførselskarakteren).

Når faglærer/kontaktlærer ikke vet grunnen til fraværet, bruker vi koden 
«X».
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Egenmeldt koronafravær Legemelding

R – Rettighetsfravær M - Udokumentert fravær  

Dokumentert fravær X – Udokumentert fravær
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Mer om fravær

Forsentkomming etter 15 minutter gir 
fravær

Mer detaljert informasjon om 
reglement og fravær finner dere på 
skolens nettside.
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Vg 2 i utlandet? 

Foss har egen avtale med York College

Bo i vertsfamilie

14-20 elever i klassen, gode resultater

Turer til Edinburgh og London 

Norskundervisning,  intensivkurs

Oppfølging fra Foss gjennom året

Egenandel NOK 65 000 dekker kost, losji, skole, 2 reiser 
Oslo-York

Søknadsfrist 3.1. til anne-katrine.bratfos@osloskolen.no

mailto:anne-katrine.bratfos@osloskolen.no
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Andre tilbud om Vg2 utland:

Oslo Kommune – for alle elever i vgs Oslo:

Vg2 i Berlin via Kongshavn vgs

Vg2 i London via Stovner vgs

Vg2 i Cambridge via Ulsrud vgs

Statlig tilbud:

UWC – United World College Vg2 og Vg3 i Wales eller andre steder
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Overtakelse etter høstferien

Vi er veldig glade i bygget vårt fra 1900.

I 1900 var Foss skole byens største og dyreste skolebygg.

Nedre Foss utfyller det gamle bygget godt:
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Vi får 17 nye kombinerte grupperom/musikkrom (her fra U-etasjen), 
samt to «blackboxer
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Et auditorium med kinolyd og plass til 160 personer
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Store fellesarealer, kantine og bibliotek (1.etasje)
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10 nye klasserom (her fra 3. etasje)
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Vrimlearealer der elever kan «henge» eller jobbe 
før, mellom eller etter timer. (Her fra 4.etasje).
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Ta kontakt med kontaktlærer!

Ved fravær

Spørsmål om skolesituasjonen til eleven

Informasjon om eleven
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