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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)



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





Ingen ting 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".



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.



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



Kontor i tårnet (rømningsvei A, v/heisen og opp 

trappen)

Tilstede: 

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-15

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

Helsesøster Ingrid Andersen
Telefon: 90146832

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:

Onsdager kl.09.00-14.00

E-post: 

alexandra.sabo@bgo.oslo.kommune.no

Fysioterapeut Alexandra Sæle 

Sæbø



Skolehelsetjenesten

• Forebyggende og helsefremmende 
tjeneste for elevene på skolen 

• Taushetsplikt og dokumentasjonsplikt 

Elever, lærere og foresatte er velkomne 
til å ta kontakt om fysiske, psykiske, 
seksuelle og sosiale helseproblemer



Eksempler på dette kan være:

• 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

Foreldrehverdag.no



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/


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


Elevene har nå startet med programfag 

(fordypningsfag)

• Enkelte elever vil møte store utfordringer i disse fagene

• Elevene kan bytte fag fram til 15. september hvis det er 

ledig plass

• I enkelte fag er det allerede fullt.



Fag Vg2-Kurs Vg3-Kurs

Biologi Biologi 1 Biologi 2

Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2

Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2

Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2

Matematikk R Matematikk R1 Matematikk R2

Matematikk S Matematikk S1 Matematikk S2

Engelsk Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk

Eng.språklig litteratur og kultur

Entreprenørskap og bed. Entreprenørskap 1 Entreprenørskap 2

Kommunikasjon og kultur Komm. og kultur 1 Komm. og kultur 3

Næringslivsøkonomi Økonomistyring Økonomi og ledelse

Politikk individ og samfunn Sosiologi og sos.antropologi Sosialkunnskap

Politikk og menneskerettigh.

Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2

Rettslære Rettslære 1 Rettslære 2



Eksamen

• Alle elevene i Vg2 skal opp til 1 eksamen våren 2019, enten 

skriftlig eller muntlig

– Aktuelle eksamensfag:

– Skriftlig: 

• Matematikk 2P/S1/R1

• Fremmedspråk nivå 1 og Nivå 2 (men ikke 1+2)

• Internasjonal engelsk

• Økonomistyring

– Muntlig:

• Alle fag unntatt norsk, historie, kroppsøving, fremmedspråk 1+2



Eksamen

• Elevene får beskjed om 

skriftlig eksamen  tirsdag 

15. mai kl. 0900.

• Skriftlig eksamen er fra 20. 

mai til 4. juni.

• Elever som ikke kommer 

opp skriftlig, kommer opp 

muntlig helt på slutten av 

skoleåret i juni

• Ingen elever må planlegge 

å reise bort før skoleslutt!



Eksamen

• I perioden 16. mai – 3. juni vil vi ha ekstra undervisning i 

eksamensfagene.

• I denne perioden vil elevene få fri noen dager for at vi skal 

få avviklet eksamen. 

• Elevene har flere timer i høsthalvåret for at vi skal kunne gi 

fri i mai.

• Ingen må planlegge reiser i perioden fra eksamen starter til 

skoleslutt!



Privatisteksamen

• Det er mulig å melde seg opp til eksamen som privatist 

(forbedre) for fag tatt i Vg1.

• Oppmeldingen skjer gjennom www.privatistweb.no, koster 

2000 kr per eksamen. Oppmeldingsfristen for høsten er 15. 

september.

http://www.privatistweb.no/


Ny, utsatt  og særskilt 

eksamen

• Noen elever har ikke bestått fag fra Vg1. Disse må melde 

seg opp til ny/særskilt eksamen på skolen før 15. 

september.

• For disse elevene er eksamen gratis hvis de har fått 

karakteren 1-en i faget. 

• Elever som fikk IV i standpunkt eller som ikke møtte til 

eksamen (uten gyldig grunn) må ta eksamen som privatist. 

Dette koster ca. kr. 1 000 per eksamen.



Matematikk VG2 2018 -2019

• Elever som ikke 

bestod matematikk i 

Vg1 får tilbud om 

ekstra støtte frem mot 

eksamen i høst.

• Kongshavntimen

• Ekstra fagdager



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"  



Når eleven fyller 18 år

• Taushetsplikt 

overfor foresatte

• Kan gi opplysninger 

som er ”allment 

kjent”



Årets utfordringer – neste års resultater

• Elevene oppnådde meget gode 

resultater sett i forhold til karakterene 

de hadde fra grunnskolen, men med 

individuelle variasjoner

• Programfagene stiller store krav til 

faglig fordypning og innsikt

• Normalt øker fraværet noe fra Vg1 til 

Vg2 – særlig når elevene blir 18 år.



”Faresignaler”
• Eleven forteller lite om hva som skjer på skolen – eller kan 

ikke svare hvis foresatte spør

• Eleven sperrer foresattes adgang til Skoleportalen

• Skolen ringer til eleven på hjemmetelefonen

– Normalt ringer vi ikke elever som er på skolen, og vi prøver 

alltid først mobiltelefonen

• Det kommer brev til eleven fra skolen

– Det er sjelden eller aldri grunn for oss til å sende brev i 

posten hvis eleven er på skolen



Hva kan foresatte gjøre hvis vi har mistanke om 

stort fravær og eleven er over 18 år?

• Vis interesse for elevens 

skolegang – spør!

• Ta en samtale med eleven 

og be om tillatelse til å ta 

kontakt med skolen

• Be kontaktlærer om en 

samtale med eleven til 

stede.



Neste møte for foresatte

Onsdag 24. oktober kl. 1800-

2000

– Felles samling her i 

auditoriet

– Klassevise møter med 

kontaktlærer

– Mulighet for kort samtaler 

med faglærere



Tre vertsfamilier i to uker

• Samarbeid med lycée Belleville i Martinique

• Martinique: fransk region i det karibiske hav

• Tre elever fra Martinique besøker skolen: Salomé, Lucas og 

Arnaud

• Fransk morsmål, snakker godt engelsk

• 7.10.-20.10.2018

• Gjestfrihet og tre måltider om dagen

• Kontaktperson: Beatrice Blom



Språkreiser til Spania og Tyskland

• Språkreiser 27.1.-1.2.2019 (uke 5) til Benalmadéna (Malaga) 

og Berlin for elever som tar spansk eller tysk.

• Reisen må finansieres av dugnader og innsamlinger.

• Vi er avhengige av foresatte som tar seg av innsamling av 

penger og bestilling av flybilletter.

• Eget kort møte for språkreiser når dette møtet er slutt:

• Rom 203: Tysk

• Rom 206: Spansk



Følg med på det som skjer!



Velkommen til oss!


