
Kongshavn videregående skole

Møte for foresatte Vg1 25. august



• Nøkkelpersoner

• Hvorfor hjem- skolesamarbeid?

• Resultater og forventninger

• Trygt og godt skolemiljø

• Smittevern

• Tilstedeværelse, fraværsregler

• Rådgivningstjenesten

• Aktiviteter i skoleåret 2021/2022

• Kommunikasjon med skolen

• Valg av matematikk og 

fremmedspråk

Agenda



Ledelse
• Knut Jørgen Kopperud – rektor

• Kristin Lindaas – fung. ass rektor, fagansvar for norsk og 

engelsk, trinnleder vg1

• Bård Olav Johannessen – fagansvar for realfag, 

trinnleder vg2

• Béatrice Blom – fagansvar for fremmedspråk og 

samfunnsfag, trinnleder vg3

• Ekaterina Kalinina – administrativ leder



Nøkkelpersoner

• Roar Aunvold – studieleder med ansvar for fagvalg, 

eksamen og vitnemål

• Beatrice Castrillo – miljøarbeider

• Michael Aase – IKT

• Ingvild Storaker Kilander – rådgiver for 1A, 1B og 1C

• Marit Lade Stenvaag - rådgiver for 1D, 1E og 1F



• Vg2 i Berlin (26 elever – eneste 

Oslotilbud)

• Erasmus+ ansattmobilitet – 3 

stipender for jobbskygging

• Erasmus+ 

skoleutvekslingspartnerskap 

• Erasmus+ elevmobilitet

• Erasmusskole

• Kongshavns egne aktiviteter

Internasjonalisering på Kongshavn



• Gjøre, bruke og skape

• Innovasjonscamp vg2

• Innovation Challenge for 

10. klasse

• Ungt entreprenørskap og 

ungdomsbedrifter

Entreprenørskap på Kongshavn vgs

Norges beste ungdomsbedrift 2018: 

«Kunsten å glede»



Resultater 2021/2022

• 96,5 % av elevene fullførte 

og bestod alle fag i vg1

• 79,4 % i vg2

• 85,3 % i vg3



• Vi hilser når vi møtes

• Jobber hardt for å lære

• Vi inkluderer og tar vare på 

hverandre

Forventninger

• Vi starter presis

• Når timen starter, låses døren

• Vi unngår at elever som 

kommer for seint forstyrrer 

undervisningen

• Viktig med god start

• Oppsummering eller "starter" 

de første minuttene

• Gjennomgår ikke nytt stoff

• Elevene som kommer for seint, 

slippes inn til timen innen det 

har gått 15 minutter



Skoletid og fritid – hvor går grensen?



• Formål

– At elevene lærer mer

– Sikre et trygt og 

godt læringsmiljø

– Gjøre elevene 

forberedt på 

fremtiden

• Hva gjør foreldrelaget?

– Dialog i grenselandet mellom 

skole og hjem

– Samarbeidsarena – felles 

referanse

– Organisering av foreldrene 

for å bidra til god faglig og 

sosial utvikling for elevene

– Inntil 2 møter pr. halvår

– 1 representant pr. klasse

Foreldrelaget på Kongshavn



Viktig å huske på

• Når foreldre bryr seg, blir eleven mer 

motivert og trives bedre 

• Et godt forhold til skolen, påvirker 

elevens resultater

• Foreldres kunnskap om deres barn 

er viktig for skolen

• Vis ungdommene at dere har tillit til oss

• Støtt ungdommene i å tale sin egen sak, 

med den det gjelder

• Vi har tro på at ungdommene er robuste

• Foreldre er en viktig ressurs for elevene



Trygt og godt skolemiljø
➢ Følge med på om 

elevene har et trygt 

og godt skolemiljø

➢ Gripe inn mot 

krenkende adferd 

dersom det er mulig

➢ Varsle rektor dersom 

de får mistanke om / 

kjennskap til at en 

elev ikke har et trygt 

og godt skolemiljø. I 

alvorlige tilfeller skal 

rektor varsle 

skoleeier 

➢Undersøke: 

➢Ved mistanke om / 

kjennskap til at en elev 

ikke har et trygt og godt 

skolemiljø, skal skolen 

snarest mulig undersøke 

saken 

➢Sette inn tiltak: 

➢Så langt det finnes 

egnede tiltak skal skolen 

sørge for at eleven har et 

trygt og godt skolemiljø. 

➢Skolen skal lage en 

skriftlig aktivitetsplan når 

det skal gjøres tiltak i en 

sak



• Starter på grønt tiltaksnivå – testing ved behov

• Grønt nivå betyr at det er tilstrekkelig med 

normalt renhold

• Fysisk kontakt: Unngå håndhilsning og klemming

Smittevern skolestart 2021



Fire grunnpilarer for smittevern

Hurtigtesting



Hva skjer med nærkontakter nå?

Elev Karantene Testing

Korona siste 6 mnd Nei Nei

Første dose for mer 
enn 3 uker siden

Nei Må ta test 3-7 dager 
PCR/hurtigtest

Fullvaksinert Nei Nei

Ikke vaksinert Nei PCR/hurtigtest dag 
1-3-5

Enkelte kan ikke unntas karantene dette gjelder f.eks. 
hustandsmedlemmer, kjæreste eller «veldig nære kontakter» dette 
avgjøres av smittevernmyndighetene. Alle bør teste seg ved 
symptomer.



Rådgivningstjenesten

• Oppfølging og tilrettelegging 

faglig og sosialt

– Tilrettelegging på prøver og 

eksamen

– Henvisninger til PP-tjenesten

– Samarbeid med ulike 

instanser

• Yrkes- og utdanningsveiledning

– Fagvalg

– Skolesøknader

– Opptak til høyere utdanning 

• Lånekassen

Ingvild Storaker Kilander 1A, 1B og 1C

Marit Lade Stenvaag 1D, 1E og 1F



Skolehelsetjenesten (kontor i 5. etg)

Helsesykepleier 

Monica 

Schioldborg

Telefon: 95986563 

Til stede: 

Mandag og torsdag 

kl. 9-15

E-post: 

monica.schioldborg

@bgo.oslo.kommun

e.no

Psykolog Magdalena 

Kunkeova

Telefon: 94161502

Til stede:

Mandager fra kl.08.30-

15 (etter avtale)

E-post: 

magdalena.kunkeova@

bgo.oslo.kommune.no

Fysioterapeut 

Ingrid Nilsson

Til stede: 

Onsdag fra kl.09-15

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


Mye å tenke på?

UTFORDRENDE Å HA TENÅRING I 

HUS?

Du finner tips og råd på:   

foreldrehverdag.no



Utlån av bøker og PC

• Elevene har fått låne 

lærebøker

• Utlån av PC
– Elevene betaler kr 1096 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.



Hvordan sikrer vi en trygg og god skolestart for nye elever?

• Skolestartprogram

• VIP-makkerskap

• Elevdag for Vg1

• Systematisk 
kartlegging

• Klasselærerråd



Tilbud til elevene i løpet av uka

• Skolen er åpen frem til kl. 1930 

mandag til torsdag – tilsynsvakt  

fra kl. 1530

• Kongshavntimen – torsdag kl. 

1400–1530 (faglærere og enkel 

matservering)

• Aktiviteter arrangert av 

miljøarbeider (lunsjen & kveld)

• Gratis treningsrom med 

treningsveiledere



Hva skjer videre?

• Aktiviteter for å skape et godt klasse- og skolemiljø

– Elevdag for vg1-klassene 9. september

– Idrettsdag for hele skolen i september

– Prosjektuke bærekraftig utvikling

– Innsamlingsaksjon Impande



Skikurs i Trysil – 3 dager i januar

• Skolen betaler reise, overnatting, skikurs

Hva skjer videre?



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

Elevråd og elevaksjonen



• Elevene har tilgang til en digital elevbok med mye nyttig 

informasjon og gode råd i en hektisk elevhverdag

• Finnes på hjemmesiden:



VIS

• Skoleportalen

– Logges inn på via skolens hjemmeside

• Skolemelding

– Kommunikasjon mellom skole og hjem (foresatte)

– Finnes som egen app på telefonen og inne på Skoleportalen

• Visma InSchool (Åpnes via skoleprotalen )

• Teams / OneNote (Kun elever)

Digitale plattformer



VIS

• Logger på via Skolens hjemmeside

Portalen



VIS Portalen



VIS Portalen



VIS Portalen



VIS Portalen



VIS

• Under verktøy skal du få et ikon som ser slik ut.

• Dette tar deg inn i Visma InSchool

Visma InSchool



VIS

• Hvis du har elever på flere 

forskjellige skole vil alle vises i 

menyen til venstre.

• Her finner du oversikt over:

– Timeplan

– Fravær

– Anmerkninger

– Vurderinger (Underveis, termin 

og standpunkt)

• Når de har vurdering?

– Lærere i fag 

Visma InSchool



VIS

• Oversikt over timeplan slik den ser ut fra uke til uke

Skolemelding foresatte



Teams / OneNote

• Teams / OneNote brukes som læringsplattformer mellom 

faglærere og elever.

• Kommunikasjon og beskjeder legges her i Team rom

• I kalenderen kan eleven alltid finne ut hva som skjer i 

timene.

• Enten ved at det står i kalenderoppføringen.

• Link til plan der man finner informasjon.



Teams / OneNote

• Da vil eleven som et minimum finne dette:



Teams / OneNote

• Hvis eleven følger denne linken vil de finne dette:



Fravær - 3  viktige momenter

A
Fraværsgrense –

enkelttimer i fag

10 % 

B
Fravær og lærers 

vurderingsgrunnlag

C
10 dager fravær som

kan trekkes fra på 

vitnemålet

Se §3-47



10%-regelen - enkelttimer i fag 

• Hovedregel: mer enn 10% timefravær gir ikke karakter.

Skolen kan bruke skjønn opp til 15 %.

• Utgangspunkt: Alt fravær skal telle med.

• Noe fravær kan unntas, og det er lov å være syk!

• Hvis fravær skal unntas 10%-grense, må det dokumenteres iht. 

reglene.

• Varsling ved 5%, både for halvårsvurdering og for 

standpunktkarakter, sendes til elev og foresatt i Visma InSchool.

• I noen fag betyr det at du kan få varsel allerede etter den første 

dobbeltimen med udokumentert fravær.



Fravær i fag eller på vitnemål
• Alt fravær kommer på vitnemålet

– Men: Inntil 10 hele dager kan trekkes bort hvert skoleår, 

f.eks:
• Kronisk sykdom

• Sykdom fra 4. fraværsdag

• Representasjon i nasjonale eller internasjonale idrettsarrangement

• Religiøs høytid

– Dette gjør kontaktlærer fortløpende når søknad om fri ligger 

innenfor reglene

– Dette fraværet går ikke på 10%-regelen for fag

– Dette fraværet kommer ikke på vitnemålet

• Legeerklæring:

– Gjør at fraværet ikke går på 10%-regelen

– Fraværet kommer på vitnemålet



OBS: Midlertidig endring

• Lemping i dokumentasjonsplikten fram til 1. november: 

– Foresatte kan skrive fraværsmelding. 

– Elever over 18 år kan skrive egenmelding.

– Fraværet kommer ikke på 10%



Hva regnes ikke som fravær?
Utgangspunkt: Alt fravær skal føres og regnes med.

Mer enn 15 min. for sent til time – fravær for hele timen

Dette regnes IKKE som fravær:

Hvis eleven er borte på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven er det ikke fravær:

• rådgivning på skolen

• møte med PP-tjenesten

• organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant

• elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen

• avtalt samtale med rektor eller andre ansatte

Dersom fravær fra opplæringen skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll, 

f. eks. ekstraordinær forsinkelse i kollektivtrafikken

Annen avtalt opplæring

Skolen organiserer turer og ekskursjoner

Elever i karantene eller ved symptomer på Covid-19

Dette meldes av foresatte eller av myndige elever



Fag i vg1

• I vg1 er disse fagene obligatoriske:

– Norsk 4 t/uke

– Engelsk 5 t/uke avsluttende

– Geografi 2 t/uke avsluttende

– Samfunnskunnskap 3 t/uke avsluttende

– Kroppsøving 2 t/uke

– Naturfag 5 t/uke avsluttende

– Matematikk 5 t/uke avsl. (men eget kurs i 
VG2)

– Fremmedspråk 4 t/uke

– Totalt 30 t/uke

Entreprenørskap 1 5 t/uke Kun Cre8slo, 
avsluttende



Valg av 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 

– Matematikk S1 (S2 i vg3)

– Matematikk R1 (R2 i vg3)



Matematikkurs
• Matematikk 1T

– For de som liker matematikk og har tenkt å velge realfag 

som programfag (Fysikk, Kjemi, Biolgi, IT,R-matematikk og 

S-matematikk)

• Matematikk 1P

– For de som ville valgt bort matematikk hvis de hadde 

muligheten



Matematikkurs

VG2

VG3

VG1

1T

R2 S2

2PS1R1

1P

Men det er ikke alt som 

er lov som er lurt.

I utkastene til de nye 

læreplanene bygger S1 

og R1 på 1T

Altså 1P gir deg ikke et 

godt grunnlag til S1 (men 

det er lov)



Valg av matematikkurs

• Det er viktig at elevene velger matematikkurs ut 

fra sine forutsetninger

• Enkelte studier krever at man har R1, R2 eller S1 

+ S2

• Gjør deg kjent med krav til studier



Matematikk oppstart vg1

• Elevene har valgt 

matematikk i 

velkomstsamtale 

med kontaktlærer

• Hvis de ønsker å 

bytte får de lov til det 

frem til høstferien.

• Faglærere snakker 

med elever de mener 

har valgt feil.



Valg av fremmedspråk

Hvis du har hatt tysk, fransk eller spansk i 

ungdomsskolen må du ha fremmedspråk i 2 år på 

videregående

• Du kan fortsette med samme språk på nivå 2

• Du kan begynne med et nytt språk på nivå 1

• Du kan ikke ha nivå 1 i samme språk som du 

har hatt på ungdomsskolen



Hvis du ikke har hatt tysk, fransk eller spansk i 

ungdomsskolen, må du ha fremmedspråk i 3 år i 

videregående

Valg av fremmedspråk



• Neste møte for foresatte er 

onsdag 28. 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

• Mulighet med kort samtale med kontaktlærer.

1STA – rom 202
Bjørn Magne Vikse

Stian Andreassen

1STB – rom 203
Elisabeth Husaas Verløy

Dora Simonffy

1STC – rom 204
Christoffer Weider

Ingrid Fossberg

1STD – rom 205
Marte Elisabeth Strand

Hisham Omar Alyousif

1STE – rom 201
Kirsten Berg

Arild Heggland

1STF – rom 206
Kari Apenæs

Kristine Birkeland Jerndahl



Velkommen til Kongshavn vgs!


