
Møte for foresatte Vg1 29. august

Velkommen til Kongshavn 

videregående skole



Innhold
• Felles informasjonsmøte

– Nøkkelpersoner

– Resultater og forventninger

– Informasjon om skolestart, elevråd og 

aktiviteter

– Rådgivningstjenesten

– Trygt og godt skolemiljø

– Fraværsgrensen

– Skolemelding

– Valg av matematikk og fremmedspråk

• Møte med kontaktlærere

• Kort omvisning i skolebygget



Nøkkelpersoner

• Knut Jørgen Kopperud - rektor

• Sidsel Holm Bye – Ass. rektor  og økonomiske fag 

og kroppsøving

• Kristin Lindaas - norsk og engelsk, trinnleder Vg1

• Bård Olav Johannessen – realfag, trinnleder Vg2

• Béatrice Blom - fremmedspråk og samfunnsfag, 

trinnleder Vg3



Nøkkelpersoner

• Roar Aunvold

– Studieleder med ansvar for fagvalg, eksamen og 

vitnemål

• Anne Gudmunstuen

– Administrativ leder

• Torill Dahl Linnsund (A, B, C)

• Marit Lade Stenvaag (D, E, F)



Beatriz Bye Castrillo - miljøarbeider

• Forebyggende miljøarbeid for å forsterke det gode skolemiljøet 

på Kongshavn vgs 

• Veilede elever innen sosial kompetanse 

• Koordinere støttetiltak herunder samarbeide med internt og 

eksternt hjelpeapparat. 

• Prosjektleder for arrangementer som f.eks revy og andre 

elevprosjekter.

• Bygge opp nye arrangementer som styrker felleskap, 

inkludering og tilhørighet 

• Skolens skolestartprogram 



Skolehelsetjenesten
Ved Kongshavn vgs



Helsesøster Ingrid Andersen tlf: 90146832

Tilstede mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-15

e-post: ingrid.andersen@bgo.oslo.kommune.no

mailto:ingrid.andersen@bgo.oslo.kommune.no


Kontor i 4.etg (Rømningsvei A, ved heisen)

Tilstede:

Mandager fra kl.08.30- 15 (etter avtale)

E-post: magdalena.kunkeova@bgo.oslo.kommune.no

Psykolog Magdalena Kunkeova
Telefon: 94161502

mailto:magdalena.kunkeova@bgo.oslo.kommune.no


Kontor i  4.etg.(Rømningsvei A, ved heisen)

Tilstede tirsdager kl.09.00-14.00

E-post: alexandra.sabo@bgo.oslo.kommune.no

Fysioterapeut Alexandra Sæle Sæbø
Telefon: 48169879

mailto:alexandra.sabo@bgo.oslo.kommune.no


Mye å tenke på?



Vi er en forebyggende og helsefremmende tjeneste for 
elevene på skolen. Vi har taushetsplikt og 
dokumentasjonsplikt. Elever, lærere og foresatte er 
velkomne til å ta kontakt om fysiske, psykiske, seksuelle 
og sosiale helseproblemer.

Tilbud



 Dårlig trivsel/mobbing
 Stress
 Søvnproblemer
 Gaming
 Problemer i familien (skilsmisse, fysisk eller psykisk 

sykdom, rus, vold)
 Kosthold og trening
 Spiseforstyrrelse
 Rus
 Prevensjon, klamydiatest og seksuell helse

Eksempler på dette kan være:



Vi driver også primærforebyggende undervisning om 
psykisk helse, søvn, rus, seksuell helse, trivsel og 
stressmestring. 

Ta gjerne kontakt! 



Foreldrehverdag.no

Dere er viktige!



Resultater og forventninger



Forventninger



Fullføre og bestå

• 80,5 % av elevene fullførte og bestod alle fag i Vg1

• Matematikk er en avgjørende utfordring

• Eksamen i norsk hovedmål Vg3 3,5



Karakterutvikling





Ingenting slår hardt 

arbeid



Internasjonalisering

- Fagspesifikk kompetanse

- Kompetanse i å kommunisere 

samhandle og delta

Satsingsområder



Satsingsområder

Entreprenørskap

- Kompetanse i å utforske og 

skape

- Kompetanse i å lære



Kongshavnrevyen 2019

• Mer engasjement

• Nytt tidspunkt

• Viktig tradisjon og 

viktig læringsarena



Noen kjøreregler

• Etter vinterferien

• Revyen tar mye tid

• Opplevelse og læring – faglig 

og sosialt

• Forutsetning at elevene 

følger vanlig undervisning 

Revyfester og ligger utenfor 

skolens regi, men vi har 

dialog med revysjefene om 

revyfestene

• Foresatte må ta ansvar for 

hva som skjer i deres hjem 

og hva deres ungdommer får 

være med på



Foreldrelaget på Kongshavn

• Kommunikasjon, grenser 
og dialog

• 2 – 3 møter pr. halvår

• Tilstedeværelse på 
elevarrangementer i 
privat regi

• Initiativ og ideer til 
foreldremøter og andre 
arrangementer

• En stemme for foreldrene 
inn i skolen

"Å få mer til mer dialog foreldre i mellom, 

fordi jeg tror grensesetting er lettere når 

foreldre snakker sammen".



Skolestart – VIP-makkerskap

• Læringspar og 

læringsgrupper

• Første 9 skoleuker

• Både i og utenfor 

undervisning

• Første skoledager



Hva skjer videre?

• Aktiviteter for å skape et godt klasse- og skolemiljø

– Aktivitetsdag for Vg1-klassene (tirsdag 11. september)

– Aktivitetsdag for hele skolen (fredag 21. september)

– Prosjektuke (uke 48)

– Innsamlingsaksjon (uke 48)



• Skikurs i Trysil – 3 dager i februar

– Skolen betaler reise, overnatting, skikurs

– Elevene søker om å få være med

• lavt fravær

• lite forsentkomming

• kan være borte fra skolen uten store konsekvenser

Hva skjer videre?



Engasjement for fremtiden
"Gjør noe lite for noe stort!"

Elevråd og elevaksjonen



Elevbok

• Elevene har fått tilgang til en 

digital elevbok med mye nyttig 

informasjon og gode råd i en 

hektisk elevhverdag

• Elevboka ligger på skolens 

hjemmeside

• Se gjerne i elevboka om du kan 

finne svaret på det du lurer på!

Kongshavn.vgs.no

https://kongshavn.vgs.no/


Et flott skolebygg vi tar godt vare på!

• Vi følger nøye opp at inventar 

og bygning ikke blir ødelagt –

elevene er flinke til å ta vare på 

det flotte bygget vårt.

• Alle elever har mulighet for å få 

sitt eget elevskap

– Skolen har ikke ansvar for 

tyverier fra skapene

– Verdisaker må ikke 

oppbevares over natten –

dette gjelder også PC.

• Skolen er åpen for elevene 

mandag – torsdag kl. 0730 -

1930



Rådgivningstjenesten

• Oppfølging og tilrettelegging 

faglig og sosialt

• Tilrettelegging på prøver og 

eksamen

• Henvisninger til PP-tjenesten

• Fagvalg

• Skolesøknader

• Opptak til høyere utdanning 

• Lånekassen



Utlån av bøker og PC

• Elevene har fått låne lærebøker

• Utlån av PC

– Elevene betaler kr 1032 i leie per år (tilsvarer 

utstyrsstipendet)

– Faktureres normalt i november

– Elevene kan beholde PC-en når de har betalt 

leie i 3 år og fullført videregående opplæring

– Elevene må betale for skader på PC-ene

• Minner om erstatningsansvar – både for 

lærebøker og PC også når disse 

oppbevares i låst elevskap.



Alle elever har 

rett til et trygt og 

godt skolemiljø
som fremmer 

helse, trivsel og 

læring

– Opplæringsloven kapittel 9A

Foto: Oslo 

kommune



Skolens ansvar 

Å fremme et trygt og godt skolemiljø, og 
å forebygge og håndtere mobbing og 
andre krenkelser er skolens ansvar 

Skolen skal jobbe kontinuerlig og 

systematisk for å fremme elevenes 

helse, miljø og trygghet. 

Rektor har ansvar for at dette blir gjort. 

Foto: Oslo 

kommune



Hva kan du som 

foresatt gjøre? 

Hvis ditt eller andre barn 

opplever å ikke ha et trygt og 

godt skolemiljø: 

 Ta kontakt med skolen og 

rektor 

 Du kan ringe eller sende 

e-post

 Be om et møte med 

kontaktlærer og/eller 

rektor 

Foto: Oslo 

kommune



Eget mobbeombud i Oslo 
 Kjersti Owren er mobbeombud i Oslo 

 Alle som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak, kan 

kontakte mobbeombudet: mobbeombudet@oslo.kommune.no

 Mobbeombudet taler barna og elevenes sak

Mobbeombudet kan: 

 Gi råd om hvordan kontakte skolen i forbindelse med mobbing

 Veilede i fastlåste konflikter 

 Gi bistand for å sikre et trygt og godt miljø for barn og unge

mailto:mobbeombudet@oslo.kommune.no


Ny fraværsgrense

Fraværsgrensen

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiigJvh5LbOAhVhSZoKHUs3As8QjRwIBw&url=https://www.nrk.no/ostlandssendingen/elever-demonstrerer-mot-ny-fravaersgrense-1.12940941&psig=AFQjCNE_5vl2T63XwXgWkS_mWW0uAkpLHw&ust=1470916351842010
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt0La65LbOAhWLFZoKHXR2DtEQjRwIBw&url=https://www.utdanningsnytt.no/&psig=AFQjCNHoqRjpaqENuQEUo7rcV23Cbk7U6A&ust=1470916287230360
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_l9HW5LbOAhXFd5oKHc7NCMEQjRwIBw&url=http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skole-og-utdanning/faar-fravaer-for-aa-streike-mot-nye-fravaersregler/a/23679903/&psig=AFQjCNE_5vl2T63XwXgWkS_mWW0uAkpLHw&ust=1470916351842010


Fraværsgrensen

• Du kan normalt ikke få karakter i et fag hvis du 

har mer enn 10 % udokumentert fravær.

• Reglene gjelder timefravær i enkeltfag, ikke ditt 

totale fravær.

• Reglene gjelder både for halvårsvurderinger 

med karakter og for standpunktkarakterer. 

• Grensen for halvårsvurderinger er 10 prosent 

fravær i halvåret.

• Grensen for standpunktkarakterer er 10 prosent 

for hele året.



Kode Forklaring Benyttes når? Inngår i 10 % "udokumentert" 

fravær som kan føre til at eleven 

ikke får karakter

U Udokumentert 

fravær

Eleven har ikke meldt fraværet til riktig tid, eller ikke oppgitt 

årsak.
Ja

L Legitimert fravær Eleven har vært syk eller har annen grunn til fravær oppgitt i 

Skolearena eller meldt i epost.
Ja

E Legeattestert

sykefravær

Skriftlig sykemelding fra lege. Gjelder også besøk hos lege, 

tannlege, psykolog osv. som er dokumentert.
Nei

D Dokumentert 

fravær

 Helse- og velferdsgrunner (ikke sykefravær)

 Arbeid som tillitsvalgt

 Politisk arbeid

 Hjelpearbeid

 Lovpålagt frammøte (sesjon, rettssaker)

 Representasjon i arrangementer på nasjonalt eller 

internasjonalt nivå

Nei

R Religiøs 

høytidsdag

Religiøse høytidsdager for elever som medlemmer av et annet 

trossamfunn enn Den norske kirke.
Nei

A Annen 

undervisning

Når eleven deltar i annen aktivitet i skolens regi. F.eks. 

avtalt/organisert studiearbeid, elevråd, revy, ekskursjoner, 

studiereiser etc.

Nei



Varsel

• Du har krav på å få varsel når 

det er fare for at du ikke kan 

få halvårsvurdering med 

karakter eller 

standpunktkarakter.

• Vi sender varsel ved 5-7 % 

fravær i faget.

• I noen fag betyr det at du kan 

få varsel allerede etter den 

første dobbelttimen med 

udokumentert fravær.



Forsøksordning med kun en 

karakter i norsk

• Normalt har elevene fått tre karakterer i norsk:

– Norsk hovedmål, skriftlig

– Norsk sidemål, skriftlig

– Norsk muntlig

• Skolen deltar i en forsøksordning der elevene får bare en 

karakter i norsk i Vg1 og Vg2.

• Elevene kan reservere seg mot deltagelse – disse elevene 

vil da få tre separate karakterer.

• Vi anbefaler alle elever å delta i forsøket.



Fag i Vg1
Norsk 4 timer/uke Ingen eksamen i år

Engelsk  5 t/u Kan komme opp til eksamen vår 2019

Matematikk T eller P  5 t/u Kan komme opp til eksamen vår 2019

Naturfag 5 t/u Kan komme opp til eksamen vår 2019

Samfunnsfag 3 t/u Kan komme opp til eksamen vår 2019

Geografi  2 t/u Kan komme opp til eksamen vår 2019

Kroppsøving  2 t/u Ingen eksamen

Fremmedspråk (tysk, fransk, 

spansk)  4 t/u

Ingen eksamen i år

Morsmål Kan ta eksamen hvis eleven ønsker 

det – elevene får informasjon



Vg1 Vg2 Vg3

Obligatoriske fellesfag

Elevene er i grupper i 

matematikk og fremmedspråk

Programfag som

elevene velger

Programfag som elevene 

velger

Programfag Fremmed-

språk (I+II)

Obligatoriske fellesfag Obligatoriske fellesfag

Det 3-årige løpet



Matematikkurs

• Elevene må ha matematikk i 2 år – kan ha det i 3 

år hvis de velger det

• 1 år:

– Matematikk 1T – teoretisk

– Matematikk 1P – praktisk

• 2. år:

– Matematikk 2P – (etter 1P eller 1T)

– Matematikk S1 (etter 1P eller 1T)

– Matematikk R1 (etter 1T)



Matematikkurs

• Det er viktig at elevene velger matematikkurs ut 

fra sine forutsetninger.

• Merk at det er mulig å velge S1 + S2 også når 

man har hatt 1P.

• Enkelte studier krever at man har R1 eller S1 + 

S2.



Anbefalte karakterer fra Vg1
Programfag Vg2 Krav på Kongshavn fra Vg1

Fysikk 2 i matematikk 1T eller 4 i matematikk 1P

3 i naturfag

Kjemi 2 i matematikk 1T eller 4 i matematikk 1P

3 i naturfag

Matematikk R1 3 i matematikk 1T

Matematikk S1 2 i matematikk i 1T eller 4 i matematikk 1P

Biologi 3 i naturfag

Informasjonsteknologi 2 i matematikk 1T eller 3 i matematikk 1P



Matematikk oppstart Vg1

• Ekstra tilbud og støtte 

til elever som strever i 

matematikk frem til 

høstferien.

• Deling i 1P/1T etter 

høstferien.



Oslo kommune

Utdanningsetaten

04.09.2018

Osloskolen lanserer 

Skolemelding

– en meldings-app for foresatte, elever og ansatte

Til foresatte



Vi oppfordrer alle foresatte til 
å laste ned appen 

"Skolemelding foresatte"  



• Få informasjonen fra skolen "rett i lomma" 

• Få push-varsel når det kommer melding

• Logge på med firesifret kode

• Sende melding til barnets kontaktlærer/faglærer 

eller andre ansatte på skolen

• Svare på meldinger du har fått fra skolen

• Enkelt se hvilke meldinger som gjelder hvilket barn

• Få samlet oversikt over sendte og mottatte 

meldinger

Med appen kan du: 



Appen er en del av Skoleplattform Oslo. Du kan lese 
meldingene fra skolen i den kanalen som passer for 
deg. 

Du kan lese meldingene fra skolen: 

– I appen 

– I meldingsverktøyet i Skoleplattform Oslo 
(pålogging via skolens nettside) 

– På e-post

Du kan skru av automatisk videresending av 
meldinger til e-post under Min profil (i appen og 
Portalen). 

Større valgfrihet for foresatte



• Last ned Skolemelding til telefon eller 
nettbrett 

• I AppStore eller Google Play søker du 
opp appen Skolemelding foresatte

Slik laster du ned appen 



• Første gang du logger på, bruker du 
ID-porten. Det er samme pålogging 
som til Skoleplattform Oslo eller 
nettbank (Bank-ID).  

• Du får beskjed om å lage en 
firesifret PIN-kode.

• Neste gang du logger på, bruker du 
PIN-koden.  

Slik logger du deg på



Hvis du har sykt barn, kan du melde fravær i appen. 

Meldingen sendes automatisk til barnets kontaktlærer. 

1.Klikk på "Ny melding", og knappen "Meld fravær". 

2.Velg hvilket av barna du skal melde fravær for. Hvis 

barnet er tilknyttet flere skoler, velger du hvilken skolen 

det gjelder.  

3.Skriv beskjeden, og trykk Send. 

Det er fortsatt mulig å melde fravær via SMS: Tlf.nr. 59 44 72 70

Skriv: <Skolekode> <Klassekode> <Melding>

Eksempel KVG 2STC Etternavn, fornavn <Melding>

Slik melder du fravær for ditt barn

Oppdater 
telefonnr

https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/laringsteknologi/dokumenter/oversikt-skolekoder.pdf


• I kommunikasjon med foresatte

• I kommunikasjon med elevene

• Vi ønsker at elever ogforesatte skal bruke appen når:

–De skal melde fravær for sitt barn

• Du kan normalt forvente svar på meldinger innen påfølgende arbeidsdag.

Slik skal vi på skolen bruke appen:  



Last ned brukerveiledning for foresatte 

https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/laringsteknologi/brukerveiledninger/slik-gjor-du--foresatte.pdf


Vi oppfordrer alle foresatte til å laste ned appen 
"Skolemelding foresatte"  



• Neste møte for foresatte er 

mandag 29. oktober

• Fellesmøte i store 

auditorium med hovedvekt 

på valg av programfag for 

neste skoleår.

• Klassevise møter med 

kontaktlærerne

• Mulighet for korte samtaler 

med faglærerne

Neste møte



Følg med på det som skjer!



Vi fortsetter med

• Klassevise møter med 

kontaktlærerne

– 1A – 202

– 1B – 203 

– 1C – 204

– 1D – 205 

– 1E – 201 

– 1F – 206 

• Kort omvisning i bygget for 

interesserte kl. 1945 – møt i 

auditoriet!



Velkommen til Kongshavn 

videregående skole


