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TIL NYE ELEVER I VG2 OG VG3 
 

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 en fin tid som elev her ved skolen. 

 

 

Første skoledag er mandag 17. august. 
 

Elevene i Vg3 møter kl. 10.00. Elevene i Vg2 møter kl. 09.00. Alle møter i skolegården 

utenfor hovedbygningen, inngang B.  Der vil vi ha et kort åpningsarrangement før elevene går 

sammen med kontaktlærer til de enkelte klassene dere er blitt plassert i. 

 

Fagvalgskjema 

 
Vedlagt finner du et fagvalgskjema som vi vil ha tilbake til skolen snarest, helst innen 

mandag 3. august.  Bruk veiledningen i dette brevet når du skal fylle ut skjemaet.  Du kan 

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

selve skjemaet eller skrive svaret i fritekst. 

 
Sett en tydelig ring rundt de fagene du ønsker. Normalt velger du fremmedspråk, matematikk 

pluss tre programfag i Vg2. Er du elev i Vg3, velger du tre programfag. To av disse 

programfagene må bygge videre på programfag du har hatt i Vg2. Vi gjør oppmerksom på 

at noen av klassene kan være fulle. Dersom du velger fag som skolen ikke kan tilby, vil vi 

ta kontakt med deg slik at du kan gjøre et omvalg. 

 

Skolefagene 
 

Som elev vil du ha både obligatoriske fellesfag og valgfrie programfag. På det vedlagte 

fagvalgsskjemaet ser du hvilke fag du kan velge mellom. Du finner informasjon om krav til 

fagsammensetning og innholdet i de enkelte fagene på skolens hjemmeside 

https://foss.vgs.no/  

 

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 7. 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 studieleder Vandad Darakhshanfar  dersom du ønsker 

https://foss.vgs.no/
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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.  

 

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 fellesøkt 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 får egen bærbar pc. Årlig leie (egenandel) vil være kr. 1071,-. Etter vg3 får du 

PCen.  

 

 

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 den skolen du gikk på før dersom 

foresatte/eleven selv ber skolen om å formidle dette videre.  

 

VEL MØTT MANDAG 17. AUGUST! 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Trond Lien       Vandad Darakhshanfar   

rektor        avdelingsleder
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VALGSKJEMA FOR SKOLEÅRET 2020/2021 

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

 
 

KRYSS AV FOR VALG AV PROGRAMOMRÅDE: 

Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi 

  
 

FYLL UT ØNSKET FAGVALG: 

Informasjon om hvordan du skal fylle ut skjemaet finner du i brevet. 
 

STUDIESPESIALISERING: Vg2 Vg3 MUSIKK – IDRETT Vg2 Vg3 

Biologi   5   5 Breddeidrett 5 /5 

Kjemi   5 +5     

Fysikk 5 +5       

Informasjonsteknologi 5 5 MERKNADER:      

Matematikk R 5 +5       

Matematikk S 5 +5       

Matematikk P 3        

Internasjonal engelsk + 

Samfunnsfaglig engelsk 

5 +5       

Fransk III (fordypning, kveld)  +5       

Fransk II (forts.)                    +5 /+5       

Tysk III (fordypning)  +5       

Tysk II (forts.)                       +5 /+5       

Tysk I (begynnerkurs) 5 /5       

Spansk III (fordypning)  +5       

Spansk II (forts.)                     +5 /+5       

Italiensk II (forts.)                  +5 /+5       

Italiensk I (begynnerkurs) 5 /5       

Entreprenørskap og 

bedriftsutvikling  

5   5  

 

     

Historie og filosofi  5   +5       

Politikk, individ og samfunn: 

Sosiologi og antropologi (og 

Politikk og menneskerettigheter) 

5 5  

 

     

Psykologi  5 5       

Rettslære  5 5       

Samfunnsøkonomi  5 +5       

 

 

 

Valgskjemaet returneres snarest, helst innen 3. august: 

vandad.darakhshanfar@ude.oslo.kommune.no 

 

BRUK AV TEGN I TABELLEN 

 

+ Plusstegnet forutsetter at du har hatt 

faget på Vg2. 

/ Du kan enten ha faget i Vg2 eller i Vg3. 

  

Ingen tegn innebærer at du kan velge faget 

begge år og at de til sammen gir deg fordypning 

i faget. 

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

