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Osloskolen 

Foss videregående skole 

 

 

 

              Oslo, juli 2020 

Program for studiespesialisering Vg1 

 

 

 

Til nye elever i vg1 studiespesialisering 
 

Gratulerer med skoleplass! Vi ønsker deg velkommen til Foss videregående skole. Vi håper 

du vil finne deg til rette i det faglige og det sosiale miljøet, og at du vil få tre fine år her ved 

skolen. 

 

 

 

Første skoledag er mandag 17. august kl. 11.00 
 

Nærmere informasjon blir gitt på SMS før skolestart. Vi møtes skolegården om været er fint. 

Der vil vi ha et kort åpningsarrangement før elevene går sammen med kontaktlærer til de 

enkelte klassene de er blitt plassert i. 

 

 

Orienteringsmøter for foreldre  

 
                         Vi arrangerer orienteringsmøter for foreldre på skolen:  

 

                                  Tirsdag 11. august kl. 18.00 og 19.30. 

Onsdag 12. august kl. 1800 og 19.30. 

 

 

           Møtet holdes i 4. etasje i hovedbygningen, inngang B. 

 

På møtet gir vi en nærmere orientering om skolen og undervisningsopplegget her. Vi svarer 

på spørsmål som dere måtte ha, og vi gir råd til de som er i tvil når det gjelder valg av fag. 

 

Alle er hjertelig velkomne, men av smittevernhensyn ber vi om at det kun kommer 1 person 

per husstand der det er mulig.  

 

 

 

Bli kjent-dager 
 

De første ukene arbeider vi spesielt med at elevene skal bli kjent med skolen, medelever og 

lærerne. Formålet er å skape tettere bånd mellom elevene i klassene og gi elever og lærere 

mulighet til å bli kjent med hverandre på en litt annerledes måte enn i klasseromssituasjonen. 

Både rådgivere, ledelsen, kontaktlærere og faglærere blir med på disse aktivitetene.   
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Valgskjema 
 

Vedlagt finner du et valgskjema som vi ønsker tilbake til skolen innen mandag 3. august.  

Bruk veiledningen i dette brevet når du skal fylle ut skjemaet. Du kan sende svaret i posten 

eller på e-post til den e-postadressen som står oppgitt på skjemaet. Du kan da enten skanne 

selve skjemaet eller skrive svaret i fritekst.  

 

Skoledagen 
 

Skoledagen består av fire undervisningsøkter, hver på 90 minutter. Første økt begynner kl. 

08.15, mens siste økt slutter kl. 15.30. Midt på dagen er det en felles økt fra kl. 11.30 til kl. 

12.15 som blant annet brukes til elevaktiviteter, informasjon i klassene, klassemøter og 

matpause.  

 

Biblioteket er åpent for selvstendig skolearbeid fram til kl. 21.30. I tillegg til at du får egen 

bærbar pc med trådløst nettverk, er det tilgang til stasjonære maskiner på biblioteket. 

 

Timeplanen din vil variere noe fra uke til uke. Dette får du nærmere beskjed om når du 

begynner her. 

 

Skolemateriell og bøker 
 

Du får lærebøkene utlevert på skolen i løpet den første skoleuka. Til andre læremidler får du 

etter søknad til Lånekassen utstyrsstipend på kr.1071,- per skoleår. 

 

Alle elever i 1. klasse får egen bærbar pc. Årlig leie (egenandel) vil være kr. 1071,-. Når du er 

ferdig med Vg3, får du med deg pc-en.  

 

 

Fagene i 1. klasse (Vg1) 
 

1. klasse består av fellesfag. Under finner du en oversikt over fellesfagene i 1. klasse. 

Omfanget av fagene er oppgitt i gjennomsnittlig antall timer (45 min.) per uke. 

 

Norsk   4 

Engelsk   5 

Matematikk  5 

Naturfag   5 

Fremmedspråk 2 4 (6)  

Samfunnskunnskap 3  

Geografi   2   

Kroppsøving  2 

 

Til sammen blir dette 30 (32) uketimer. I tillegg til dette kommer et eventuelt tredje 

fremmedspråk (se neste avsnitt). 

 
I 2. og 3. klasse (Vg2 og Vg3) er det en del fellesfag. I tillegg kommer programfag som du 

skal velge. Skolen tilbyr 2 programområder innenfor studiespesialisering: realfag og 

språk/samfunnsfag/økonomi. Vi kommer tilbake med grundig orientering om disse valgene til 

høsten. Du kan imidlertid finne stoff om dette på skolens hjemmeside https://foss.vgs.no/   

https://foss.vgs.no/
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Valg av språk 
 

Engelsk er obligatorisk i 1. klasse og kan velges i 2. klasse og 3. klasse. 

 

Når det gjelder valg av obligatorisk andre fremmedspråk, tilbyr skolen tysk, fransk, spansk 

eller italiensk. Vi har to ulike opplegg for 1. klasse og 2. klasse. Begge opplegg fører fram til 

samme nivå (nivå II) ved utgangen av 2. klasse. 

 

Alternativ A: Fortsettelseskurs 4 + 4 

Dette opplegget bygger på at du har hatt språket over tre år i ungdomsskolen. Opplegget har 4 

+ 4 uketimer i de to årene, og er det naturlige valget for deg som har fullført undervisningen i 

språket i ungdomsskolen. Etter to år når du nivå II i språket. Det er slike fortsettelseskurs i 

tysk, fransk og spansk. 

 

Alternativ B: Begynnerkurs 6 + 5 

Dette opplegget er et begynnerkurs. Gjennom 6 + 5 uketimer over to år føres du fram til 

samme nivå (nivå II) som i fortsettelseskurset. Opplegget er beregnet på deg som begynner på 

språket nå, men egner seg også dersom du føler at du vil ha repetert ”grunnmuren” i språket 

før du går videre. Det er begynnerkurs i tysk og italiensk. I tillegg til ordinær undervisning får 

du også tilbud om ukentlig studie økt med veiledning fra faglærer i fremmedspråket.  

 

  

Tredje fremmedspråk 

På Foss videregående skole har du muligheten til å velge et tredje fremmedspråk. Dette 

gjelder alle som har fullført tysk, fransk eller spansk fra ungdomsskolen. De som vil ha tredje 

fremmedspråk, velger begynnerkurs 6 + 5 ved siden av fortsettelseskurs 4 + 4. Dette tredje 

fremmedspråket kan være tysk eller italiensk. Selv om det tredje fremmedspråket gir mer 

arbeid i 1. klasse, velger mange elever et slikt ekstra språk. Dette språkvalget gir også 

ekstrapoeng ved opptak til videre studier. Ved siden av utbyttet ved å lære et nytt språk i 1. 

klasse, vil du her ved skolen også få mulighet til å føre det tredje språket fram til aller høyeste 

nivå. Du kan velge om du vil ha dette språket i ett, to eller tre år. Med et ekstra fag i 1. klasse 

kan du, om du ønsker det, ha et lavere timetall i Vg2 eller Vg3. 

 

I de første ukene av skoleåret vil skolen arbeide for å sikre at hver enkelt elev følger det 

språkkurset eleven har best utbytte av. Det er derfor vanlig at elever bytter mellom 

språkgrupper de første ukene. Uansett hvilken gruppe du følger, vil du nå nivå II i løpet av 

Vg2.  

  

Morsmål 

Det er mulighet for privatisteksamen i en del språk som det ikke blir gitt undervisning i. Du 

må da ta kontakt med kontoret på skolen før 6. september for høsteksamen og før 15. januar 

for våreksamen. Privatisteksamen er både skriftlig og muntlig. Denne eksamenen kan erstatte 

ett av språkvalgene dine.  
 

Kurs i tegnspråk, kinesisk, russisk, japansk og latin 

Det blir satt opp ettermiddagskurs i kinesisk, russisk, japansk, tegnspråk og latin ved andre 

sentrumsskoler i Oslo. Ta kontakt med Vandad Darakhshanfar dersom du ønsker mer 

informasjon om dette. Skriv også en merknad om dette på valgskjemaet. Disse kursene kan 

erstatte et fremmedspråk du følger her ved skolen. Du kan også velge å ta ettermiddagskurset 

i tillegg til fremmedspråk på Foss.  
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Valg av matematikk-kurs 
 

Det er to ulike matematikk-kurs i første klasse, og du skal krysse av for valget ditt på 

valgskjemaet som følger med. Matematikk 1T står for teoretisk matematikk, mens 

matematikk 1P står for praktisk matematikk. Dersom du tenker på å gå videre med 

matematikk som programfag i 2. klasse og 3. klasse, er matematikk 1T det naturlige valget. 

Det samme gjelder dersom du generelt er glad i koblingen mellom matematisk struktur og 

praktiske anvendelser i matematikk. Teknisk-naturvitenskapelige studier, medisin og 

økonomiske studier vil stort sett kreve at du har 1T og går videre med matematikk som 

programfag i 2. klasse og 3. klasse. Dette kommer vi tilbake til under valgprosessen til høsten. 

Alle må imidlertid ha matematikk i to år (minimum 5+3 uketimer). 

 

Læreplanen i de to kursene 1T og 1P er nokså forskjellige, men temaene vil være relativt like 

i begynnelsen. Fram til høstferien har du en viss mulighet til å bytte kurs. Du vil kunne få 

rådgivningshjelp av skolen. I valgskjemaet ditt står det også en egen rubrikk for usikker. 

Denne rubrikken kan du fylle ut i tillegg til det kursvalget du først og fremst tenker deg. 

 

 

Kurs på høyere nivå / forsert løp 

 
Elever som har tatt engelsk eller matematikk på førsteklassenivå som elev i ungdomsskolen, 

kan følge faget på Vg2-nivå som elev i vg1. Det er viktig at du skriver en merknad på 

valgskjemaet om at du har hatt forsert løp og om du ønsker å ta faget på vg2-nivå i år.  

 

 

Hjelp i hverdagen 
 

Skolen har rådgivertjeneste og helsesykepleier. Både foreldre og elever kan ta kontakt med 

faglærere eller kontaktlærer på eget initiativ. Kontaktlærer vil også ha en oppstartsamtale med 

hver enkelt elev i løpet av den første tiden. 

 

Ta kontakt med skolen dersom det er noe du ønsker å snakke med skolen om før skolen 

starter. Foss videregående skole får kun informasjon fra ungdomsskolen om enkeltelever 

dersom foresatte selv ber ungdomsskolen om å formidle dette videre. Dersom du ønsker at 

opplysninger blir overført, må du kontakte ungdomsskolen din.  

 

Vel møtt mandag 17. august kl. 11.00! Vi ser fram til å bli kjent med deg. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Trond Lien        Vandad Darakhshanfar  

rektor         avdelingsleder
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VALGSKJEMA FOR Vg1 STUDIESPESIALISERING  

 

Navn:         . .………………………………………………………………. 

Adresse:       .……………………………………………………………….. 

Ungdomsskole: ………………………………………………………………… 

 

   

Språkvalg 
• Har du fremmedspråk 2 fra ungdomsskolen, krysser du normalt av dette språket under A.  

• Har du ikke fremmedspråk 2 fra ungdomsskolen, eller ønsker å skifte fremmedspråk, krysser 

du av et språk under B.  

• Elever som fortsetter med fremmedspråk 2 fra ungdomsskolen, kan velge et tredje 

fremmedspråk. Om du ønsker dette, må du krysse av under både A og B. 

 

A. Fortsettelseskurs 4 + 4:  

        

                          Tysk                     Fransk                  Spansk           

 

B. Begynnerkurs 6 + 5:  

       

                                                         Tysk                        Italiensk                                 

 

 

Matematikkvalg 
 

Du kan velge mellom matematikk 1T og matematikk 1P (se informasjonen foran). Sett kryss i ruten 

for det kurset du ønsker deg. Hvis du er usikker, kan du i tillegg krysse av i ruten til høyre. 

      

  

       

               Matematikk 1T                Matematikk 1P                                  Usikker   

 

NB! Det kan muligens bli nødvendig å gjøre noen mindre justeringer for å få valgene til å passe det 

samlede gruppeoppsettet på skolen. 

 

Merknader: 

 

 

Valgskjemaet returneres snarest, innen mandag 3. august til: 

vandad.darakhshanfar@ude.oslo.kommune.no 

 

   

  

   

mailto:vandad.darakhshanfar@ude.oslo.kommune.no

