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Foresattemøte, forsert løp
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Hva er forsert løp
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Hvilke muligheter gir det

Plan for undervisningen

Hva er annerledes enn på ungdomsskolen

 Mer ansvar, god dialog mellom skoler og hjem

 Fraværsregel



Kontaktpersoner på Foss vgs.

All påmelding til forsert løp går via ungdomsskolene.

 Er det noe dere lurer på så ta kontakt med Foss vgs.

Ansvar for påmelding og praktiske oppgaver ved Foss vgs:

Britt Halvorsen:

britt.halvorsen@osloskolen.no

Ansvar for pedagogiske oppgaver:

Brith Korsbø

brith.korsbo@osloskolen.no

Mobil: 90632766

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


Hva er forsert løp?

Elever fra ungdomsskolen tar fag på videregående skole.

Elever fra 10. trinn tar fagene engelsk Vg1 eller matematikk 1T.
En gruppe i engelsk
To grupper i matematikk 1T

Hvert år har vi noen få elever fra ungdomsskolen som tar faget 
matematikk R1.

Vi får elever som forserer fra følgende ungdomsskoler: 
Morellbakken, St. Sunniva, Sofienberg, Nordberg, Sagene, 
Bjølsen, F21, Nordpolen, Fagerborg, Teglverket.



Hvem passer forsert løp for?

Rådgivere i ungdomsskolen har samtaler med og kartlegger 

elevene på forhånd

Forsert løp er beregnet på elever som har karakteren 5 eller 6 

i  matematikk eller engelsk

Elevene må i tillegg ha gode

karakterer i de andre fagene



Hvilke muligheter gir forseringen?

Du kan fortsette forseringen i Vg1 ved å ta matematikk R1 

eller internasjonale engelsk

Deretter forsere videre i Vg2 med matematikk R2 eller 

samfunnsfaglig engelsk

Få føling med videregående allerede på ungdomsskolen



Ofte stilte spørsmål

 Forsert fag matematikk 1T og engelsk Vg1 kan tas på nytt når eleven 
begynner på Vg1. Karakterene fra Vg1 blir da gjeldende.

Eleven kan slutte i forsert fag etter påbegynt løp

Eleven må slutte innen desember grunnet eksamenstrekket

Eleven må passe på ant. timer på ungdomsskolen

Eleven kan bli trukket ut til eksamen både skriftlig og muntlig i 
matematikk 1T og engelsk.



Oppstart av undervisningen:
Undervisning hver tirsdag og onsdag fra kl. 14-16

Første undervisningsdag er tirsdag 25. august kl. 14-16

Elevene møter opp foran inngang B, og blir fordelt på riktig 

kurs og klasserom

Elevene får utdelt bok den første dagen på Foss

Elevene får også bærbar PC til hjemlån (hele skoleåret)



Plan for undervisningen:

Siste undervisningsdag før jul er onsdag 15. desember

Oppstart etter jul tirsdag 4. januar

Siste skoledag ca. 18. mai. 



Meld fra til oss dersom ungdomsskolen har 

spesielle opplegg som gjør at eleven ikke kan 

komme til ordinær undervisningen på Foss.

Viktig med god dialog.



11.06.2021

10 % grensen for fravær

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

Rektor kan i enkelte unntakstilfeller tillate at 
eleven får karakter ved 10-15 % fravær.

Eleven og foresatte vil få varsel dersom 
udokumentert fravær nærmer seg grensen.



Ungdomsskoleelevene undervises av erfarne lærere i både 

engelsk og matematikk. 

Læreplaner i matematikk Vg1 og i engelsk Vg1:

Læreplanen i 1T, læreverk som benyttes er nå Aschehoug forlag.

Læreplanen i engelsk, det benyttes ulike digitale læreverk og nettsteder.

«Annerledes år»

https://www.udir.no/lk20/mat09-01/kompetansemaal-og-vurdering/kv42
https://www.udir.no/lk20/eng01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv6


Er du interessert?

Rådgiver på ungdomsskolen sender påmelding til Foss vgs

Foss videregående skole vil gjerne ha inn påmeldinger på 

aktuelle elever innen fredag 25. juni

Se også informasjon om forsert løp på vår hjemmeside.


