
Velkommen til Kongshavn 
Møte for foresatte vg1

23. januar 2023

Osloskolen



Skolens ledelse

• Sidsel Holm Bye - rektor

• Kristin Lindaas – ass. rektor og 

ansvarlig for realfag, trinnleder vg2

• Béatrice Blom – avd. leder for 

norsk og engelsk, trinnleder for vg1

• Liv Guneriussen – avd. leder for 

fremmedspråk og samfunnsfag, 

trinnleder for vg3

• Bård Olav Johannesen – avd. leder 

IKT

• Ekaterina Kalinina – adm. leder



• Kontaktlærerne

• Faglærere

• Roar Aunvold - studieleder

• Ingvild Kilander - rådgiver A, B, C

• Marit Lade Stenvaag - rådgiver D, E, F

• Madelene Berntsen – Miljøarbeider

• Christoffer Bø – Miljøarbeider

• Monica  Schioldborg – Helsesykepleier (på skolen mandager til torsdager)

• Nina Anderssen - Psykolog (på skolen mandager)

«Laget» rundt elevene



Innhold

• Læring og utvikling

– Ekstra støtte i matematikk

– Undervisning i vinterferien

– Elevundersøkelsen 

• Uke 5:

– Tur til Trysil

– Undervisning på skolen

• Innsøking neste skoleår

• Fagvalg for neste skoleår

• Dialog med kontaktlærer og 
faglærere



Verdier

• Vi vil at den enkelte skal føle seg sett og respektert og få mulighet 
til både personlig og faglig utvikling

• Gjennom tre år på Kongshavn skal vi gjøre unge mennesker 
forberedt på studier, arbeid og samfunnsdeltakelse.

Gode lærere

• Elevene på Kongshavn skryter av lærere sine. Engasjerte, dyktige 
og nysgjerrige lærere virker motiverende på elevene. 

Vår verktøykasse

• Alle lærer best når de er interessert i det de skal lære noe om, og 
forstår hvorfor et fag er viktig. Derfor forsøker vi å vise hvordan 
ulike fag kan angå både den enkelte og samfunnet

Kongshavn



Lære å lære

• Skolen er opptatt av å ta vare på og inkludere elever med ulike 
faglige forutsetninger. Vi gir ekstra hjelp og støtte til de som 
trenger det, samtidig som vi passer på at de aller flinkeste også 
får tilstrekkelig med utfordringer

Samarbeid og samtale

• Skolen er opptatt av gode relasjoner mellom lærer og elev. 
Elevene skal møte tydelige fagpersoner som kombinerer struktur 
og grensesetting med interesse for den enkelte og forventninger 
om innsats. 

Trygghet og tilhørighet.

• Vi jobber fra første skoledag for å skape gode elevmiljøer, med 
vennskap, samarbeid og samhold i klasserommene. Samarbeid er 
viktig for nytenkning og kreativitet

Kongshavn



• Standpunkt og forberedelse til eksamen:

• Lærene og skolen er bevisst - elevene har aldri hatt eksamen

• Undervisning på tirsdag  kl. 1300 – 1400 i 1P og 1T – påmelding

• Undervisning i vinterferien på tirsdag, onsdag og torsdag- primært 
for 1T og 1P.  Andre fag kan være aktuelle – påmelding

• Undervisning i påsken på mandag og tirsdag, ikke avklart hvilke fag -
påmelding

• Eksamensøkter til våren. Elevene får minst 8 timer 
eksamensforberedelse i skriftlige trekkfag – i tillegg til ordinær 
undervisningstimer

• Fraværsgrensen tilbake: 

• Informasjon fra kontaktlærerne i klassens time

• Elevboken

Læring og utvikling



Kongshavntimen - veiledning

• Lærere i alle fag er tilgjengelig i Kongshavntimen:

• Eleven kan oppsøke lærer for å få faglig hjelp/veiledning. 

• Eleven velger å sitte å jobbe selv eller med andre, men har 
lærer tilgjengelig i rommet om det skulle være behov for 
veiledning

• Alle torsdager mellom kl. 1400 og 1530

• Kongshavnsuppe serveres fra kl. 1345



• Samarbeid med ruskonsulenter (undervisning vg1 – uke 11)

• Samarbeid med utekontakter (rådgiverne)

• Inngått samarbeid med Dembra (uke 5 alle vg2 på HL-senteret)

– «Dembra er et tilbud hvor de ansatte vil motta veiledning, 
kurs og ressurser som støtter skolens arbeid med 
forebygging av utenforskap, fordommer og ulike former for 
gruppefiendtlighet.»

Elevmiljø og utvikling



Elevmiljø og aktiviteter
• To miljøarbeidere: 

• Aktiviteter i hver lunsjpause

• Arrangere jente- og guttekvelder

• Turneringer

• Kahoot

• Elevrådet: 

• Ulike aktiviteter som debattklubb i 
samarbeid med miljøarbeiderne

• Podkaststudio (nytt)

• Trening etter skolen mandag og onsdag



• Skala 1-5

• Utdanningsdirektoratet

• Alle elever

Elevundersøkelsen



Indeks KVG (2021) KVG (2022)

Trivsel 4,2 4,3

Støtte fra lærer 3,9 3,9

Støtte hjemmefra 4,1 4,0

Vurdering for læring 3,4 3,4

Læringskultur 3,9 3,9

Mestring 3,9 3,9

Motivasjon 3,5 3,6

Elevdemokrati og medvirkning 3,4 3,3

Felles regler 4,2 4,1

Utdanning og yrkesveiledning 3,6 3,7

Resultater - indekser



• Internasjonalisering

• Uke 5:

–Tur til Trysil

–Undervisning på Kongshavn

Trinnleder Béatrice Blom



• Erasmus+ 
samarbeidsprosjekter med 
skoler fra Spania og Tyskland 
denne høsten og våren

• Lærerstudent fra Tyskland i 
mars

• Vg2 i Berlin – søknadsfrist 1. 
mars

Internasjonalisering på Kongshavn



Erasmus +

• Kongshavn er blitt akkreditert Erasmus+skole

• Internasjonaliseringsansvarlig på Kongshavn – Liv 
Guneriussen



Erasmus +

• Elever fra vg1 deltar nå i 
prosjektet «Physical activity for 
young people» og tok imot 
besøk fra Colegio Juan Ramón 
Jiménez i desember.

• Elevene fra Kongshavn reiser 
på gjenbesøk til Spania i mars.

• Når elevene reiser, bor de hos 
hverandres familier.



Tur til Trysil – uke 5

1B, 1C, og 1E reiser mandag 30. januar – onsdag 1. februar

Alternativ undervisning for de som ikke drar.

Oppmøte Kongshavn mandag kl. 1030

Avreise med buss ca. kl. 1100

Retur fra Trysil onsdag kl. 1700

På Kongshavn ca. kl. 2000



Tur til Trysil – uke 5

1A, 1D og 1F reiser onsdag 1. februar – fredag 3. februar

Alternativ undervisning for de som ikke drar.

Oppmøte Kongshavn onsdag kl. 1230

Avreise med buss ca. kl. 1300

Retur fra Trysil fredag ca. kl. 1530

På Kongshavn ca. kl. 1830



Innkvartering

• Storstein hytteområde

• Leiligheter med 4-12 sengeplasser

• Guttene og jentene har hver sine enheter

• Lærerne har egne leiligheter, men vil gå jevnlige 
inspeksjonsrunder



Mat og utstyrsleie

Mat:

• Elevene bestemmer selv hva de 
vil spise

• Maten kan kjøpes i Trysil

• Butikken ligger i nærheten

Leie av skiutstyr:

• kr. 350 for to dager for 
komplett utstyr til 
slalåm/snowboard

Gratis lån av skiutstyr på 
BUA/FRIGO i Oslo før avreise

• Reserver på forhånd og hent 
før avreise



Utstyrsliste
Bekledning

• Godt og varmt undertøy (stillongs, superundertøy, 
varmebukse el.lign.)

• Tykk ullgenser eller fleece

• Ullsokker

• Vindtette votter, lue og skjerf/hals

• Vindtett yttertøy (bukse og jakke eller hel dress )

• Solbriller/snøbriller/slalåmbriller

• Ski 

• Skistøvler 

• Skistaver

• Hjelm (Kan lånes ved skiutleien)



Utstyrsliste 
Diverse

• Toalettsaker bla. værbeskyttende krem/ kuldekrem (det kan være 
kaldt på denne tiden).

• Nattøy

• Innesko

• Sengetøy (laken, putevar og dynetrekk)

• Håndkle 

• Penger til mat 

De som skal leie skiutstyr ordner med det selv før kursene starter 
ved ankomst til bakken den første dagen. 



Ordensregler

Skolen legger stor vekt på at dette 
skal være en tur fri for rusmidler

• Elevene er under 18 år.

• Ordensreglementet for Oslo-
skolen fastslår at bruk av 
rusmidler er forbudt. 
Ordensreglementet gjelder også 
på skolereiser.

• Det er ikke tillatt å ha med, 
oppbevare eller bruke rusmidler.

• De som oppbevarer eller bruker 
rusmidler på Trysil vil bli sendt 
hjem. 

• Det er ikke tillat å røyke 
tobakk eller e-sigaretter.

• Vi har dessverre måttet 
sende elever hjem tidligere 
skoleår og ønsker å unngå 
å gjøre dette igjen.



Vape / E-sigarett



• Innsøking neste skoleår

• Fagvalg for neste skoleår

Studieleder Roar Aunvold



Eksamen våren 2023, Vg1

• 20% av elevene blir trukket ut til eksamen, skriftlig 
eller muntlig.

• Skriftlige fag: Matematikk (1P,1T) og Engelsk

• Muntlige fag: Matematikk (1P,1T), Engelsk, 
Naturfag, Samfunnskunnskap og Geografi 
(Entreprenørskap 1 for1C)

• Dato for muntlig eksamen kommer senere

• Ingen må bestille flybilletter/planlegge ferie før 
etter torsdag 22/6



Skriftlig eksamen våren 2023, Vg1

• Melding: Fredag 12/5 kl. 0900

• Matematikk 1P, 1T : Fredag 26/5

• Engelsk

– Forberedelsesdag tirsdag 30/5

– Eksamen onsdag 31/5



Innsøking til neste skoleår

• Alle elever må søke skoleplass for neste år på vigo.no innen 1. 
mars.

• Elevene har fortrinnsrett til plass på Kongshavn under forutsetning 
av at alle fag er bestått.

• Elever som har fått IV (ikke vurdert) i ett eller flere fag vil stå i fare 
for å ikke få plass på Kongshavn.

• Elevene kan føre opp 6 skoleønsker og kan sette en annen skole 
som sitt førstevalg. 

– Eleven må da konkurrere om ledige plasser på denne skolen.

– Fagvalget vil da foregå etter sommerferien, og eleven vil få 
plass i fag der det er ledig plass på den aktuelle skolen.



Noen elever kan miste plassen i Vg2

• Det er noen elever som har fått karakteren IV (ikke vurdert) i 1. 
termin

• Mange av disse IV-ene er noen få elever med særskilte vansker som 
følges opp spesielt

• Hvis elever får IV i ett eller flere fag til sommeren, kan dette få 
store konsekvenser

– Eleven kan stå i fare for ikke å få skoleplass på Kongshavn neste 
år 

– Eleven kan få problemer med å finne en skole som er villig til å 
ta inn eleven i Vg2.

– Eleven må gå opp som privatist i faget.



Plan for valg av fag for neste skoleår

• Blokkskjema er lagt frem (resultat 
av kartleggingsvalget før jul, viser 
kombinasjonsmuligheter)

• Faglærere gir veiledning ut i fra 
faglige prestasjoner i 1. termin

• Tirsdag 7.februar : Frist for å gjøre 
valget i Visma



Vg1
Engelsk*

Matematikk*

Naturfag*

Samfunnskunnskap*

Geografi*

Fremmedspråk

Norsk

Kroppsøving

Fagoversikt

* Eksamen/vitnemål



Vg1 Vg2
Engelsk* Valgfritt 

Programfag*

Matematikk* Valgfritt 
Programfag*

Naturfag* Valgfritt 
Programfag*

Samfunnskunnskap* Matematikk 
2P*

Matematikk 
R1/S1*

Geografi* Historie

Fremmedspråk Fremmedspråk(*)

Norsk Norsk

Kroppsøving Kroppsøving

Fagoversikt

* Eksamen/vitnemål



Vg1 Vg2 Vg3
Engelsk* Valgfritt 

Programfag*
Valgfritt

Programfag*

Matematikk* Valgfritt 
Programfag*

Valgfritt
Programfag*

Naturfag* Valgfritt 
Programfag*

Valgfritt
Programfag*

Fremmed-
språk 
(I+II)*

Samfunnskunnsap* Matematikk 
2P*

Matematikk 
R1/S1*

Religion og etikk*

Geografi* Historie Historie*

Fremmedspråk Fremmedspråk(*)

Norsk*

Norsk Norsk

Kroppsøving Kroppsøving Kroppsøving(*)

Fagoversikt

* Eksamen/vitnemål



1C og 1E

• Elevene i 1C forserer Entreprenørskap og bedriftsutvikling

• Elevene i 1E har flere timer norsk (og litt mindre 
programfag)



Det er to programområder 
Hvert programområde har sine 

programfag

Språk, samfunnsfag og økonomi

- Engelsk

- Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling 

- Kommunikasjon og kultur

- Psykologi

- Rettslære

- Næringslivsøkonomi

- Politikk, individ og samfunn

- Samfunnsøkonomi

- Matematikk R

- Matematikk S

Realfag

- Biologi
- Fysikk
- Informasjonsteknologi 
- Kjemi
- Matematikk S 
- Matematikk R



Fagmenyen ved Kongshavn

Fag Vg2-Kurs Vg3-Kurs

Biologi Biologi 1 Biologi 2 (*)

Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2

Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informa sjonsteknologi 2 (*)

Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2

Matematikk R Matematikk R1 Matematikk R2

Matematikk S Matematikk S1 Matematikk S2

Engelsk Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk

Entreprenørskap og bed. Entreprenørskap 1 Entreprenør skap 2 (*)

Kommunikasjon og kultur Komm. og kultur 1 Komm. og ku ltur 3

Psykologi Psykologi 1 Psykologi 2 (*)

Næringslivsøkonomi Økonomistyring Økonomi og ledelse( *)

Politikk individ og samfunn Sosiologi og sos.antropo logi Sosialkunnskap (*)

Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2

Rettslære Rettslære 1 Rettslære 2 (*)

Breddeidrett Breddeidrett 1



Valg av fag for neste skoleår

• Et forholdsvis komplisert regelverk

– Eleven informeres

– Vi følger opp at eleven gjør lovlige valg



Programfag

• Alle programfag har 5 
timer/uke

• Elevene må velge tre 5 
timers programfag for Vg2 i 
tillegg til et matematikkurs.

- 2P (3t/u)
- R1 (5t/u programfag)
- S1 (5t/u programfag)



Regler for valg av programfag

• Når elevene har to kurs i samme programfag, kalles dette 
"fordypning"

- Kjemi 1 + Kjemi 2
- Sosiologi + Sosialkunnskap

• Du må ha minst 2 fordypninger innenfor ditt 
programområde

I eksemplene videre kan fag merket (*) velges uavhengig av 
underliggende kurs



Fagmenyen ved Kongshavn

Fag Vg2-Kurs Vg3-Kurs

Biologi Biologi 1 Biologi 2 (*)

Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2

Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informa sjonsteknologi 2 (*)

Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2

Matematikk R Matematikk R1 Matematikk R2

Matematikk S Matematikk S1 Matematikk S2

Engelsk Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk

Entreprenørskap og bed. Entreprenørskap 1 Entreprenør skap 2 (*)

Kommunikasjon og kultur Komm. og kultur 1 Komm. og ku ltur 3

Psykologi Psykologi 1 Psykologi 2 (*)

Næringslivsøkonomi Økonomistyring Økonomi og ledelse( *)

Politikk individ og samfunn Sosiologi og sos.antropo logi Sosialkunnskap (*)

Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2

Rettslære Rettslære 1 Rettslære 2 (*)

Breddeidrett Breddeidrett 1



Noen studier krever spesielle fag
• Spesielle opptakskrav for f.eks lege, tannlege, apoteker, 

ingeniør:
– Matematikk (skjerpede krav om R1+R2 til en del studier)
– Fysikk
– Kjemi

• Se eget dokument i Teams samt utdelt brosjyre

• Disse kravene fører dessverre til at elever med urealistiske 
fremtidsplaner velger fag de ikke burde velge
– Kravet for å komme inn er gjerne et karaktersnitt på over 5



Råd om valg av programfag

• Eleven må velge programområde og fag ut fra interesser og 
evner, det er viktig at elevene velger noe de kan få til

• Er det Vg2-fag du må ha på vitnemålet : Velg disse i Vg2 
(F.eks. Fysikk 1)



Bestemmelser om valg av programfag

• Elever som velger programområdet Realfag må

– Velge matematikk R1 eller S1

– Vi anbefaler minst to realfag ved siden av R1/S1

• Elever som velger programområdet  Språk, samfunnsfag 
og økonomi kan

– velge Biologi 1 eller Informasjonsteknologi 1 fra 
programområdet Realfag

– Står fritt til å velge matematikk 2P, S1 eller R1



Elever som må ha fremmedspråk i Vg3

• Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, må 
ha fremmedspråk i 3 år i videregående (fremmedspråk + to 
programfag i Vg3)

• Dette reduserer valgmuligheten i Vg3



Blokkskjema

• Fagvalget skjer i et ”blokkskjema” der alle mulige kombinasjoner 
av fag vises

• Blokkskjemaet viser hvilke fag som er lagt samtidig på timeplanen 
og som kan kombineres med hverandre

• Blokkskjemaet er laget ut i fra resultatet fra kartleggingsvalget 
(laget slik at det oppfyller ønskene til flest mulig elever)

• Egne regler (blokk-skjema) for elever i 1C og 1E



Blokkskjema Vg2 2023/2024
A(-
2E)

Biologi 1 Entreprenørskap 1 Samfunnsøkonomi 1 Sosiologi og 
sosialantropologi

Rettslære 1 Entreprenørskap 2 
(2C)

B Fysikk 1 Informasjonsteknologi 
1

Samfunnsøkonomi 1 Psykologi 1 Kommunikasjon og 
kultur 1

Engelsk 1 Økonomistyring

C Matematikk R1 Matematikk S1 Matematikk 2P

D Kjemi 1 Økonomistyring Sosiologi og 
sosialantropologi

Psykologi 1 Engelsk 1 Rettslære 1



Vg1 Vg2 Vg3
Engelsk* Valgfritt 

Programfag*
Valgfritt

Programfag*

Matematikk* Valgfritt 
Programfag*

Valgfritt
Programfag*

Naturfag* Valgfritt 
Programfag*

Valgfritt
Programfag*

Fremmed-
språk 
(I+II)*

Samfunnskunnskap* Matematikk 
2P*

Matematikk 
R1/S1*

Religion og etikk*

Geografi* Historie Historie*

Fremmedspråk Fremmedspråk(*)

Norsk*

Norsk Norsk

Kroppsøving Kroppsøving Kroppsøving(*)

* Eksamen/vitnemål ** Minoritetsspråklig løp

Fagoversikt



Blokkskjema Vg2 2023/2024
A(-
2E)

Biologi 1 Entreprenørskap  og 
bedriftsutvikling 1

Samfunnsøkonomi 1 Sosiologi og 
sosialantropologi

Rettslære 1 Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling  2 (2C)

B Fysikk 1 Informasjonsteknologi 1 Samfunnsøkonomi 1 Psykologi 1 Kommunikasjo
n og kultur 1

Engelsk 1 Økonomistyring

C Matematikk R1 Matematikk S1 Matematikk 2P

D Kjemi 1 Økonomistyring Sosiologi og 
sosialantropologi

Psykologi 1 Engelsk 1 Rettslære 1

Blokkskjema Vg3 2024/2025
(Garanterte fordypningsmuligheter)

A(-
3E)

Biologi 2 Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling 2

Sosialkunnskap Rettslære 2

B Kjemi 2 Informasjonsteknologi 2 Økonomi og 
ledelse

Psykologi 2 Engelsk 2

D Matematikk R2 Matematikk S2 Psykologi 2 Kommunikasjon og 
kultur 3

F Fysikk 2
(med forbehold 
om nok elever)

Samfunnsøkonomi 2 Sosialkunnskap Fremmedspråk 
1+2



Blokkskjema Vg2 2022/2023



Blokkskjema Vg2 2022/2023



Blokkskjema Vg2 2022/2023



Blokkskjema Vg2 2022/2023



Resten av kvelden

• Kort samling i klasserommene for info, samt utdeling av oversikt over faglærere pr. elev
• Samtaler med kontaktlærerne og faglærere i 1. etasje

– Husk at det er mange som ønsker en samtale 
– Har du behov for en lengre samtale, avtaler du tid med faglærer  for dette senere.

• Kl. 19.30 vil det bli informasjonsmøte om utveksling til utlandet i Vg2 i auditoriet i 3. etasje     
v/Studieleder Roar Aunvold

Klasse Rom Kontaktlærer

1A 202 Øiseth, Philip Puru

Lykka, Inga Hild
1B 203 Eide, Gunvor

Hjelmervik, Trond Ove
1C 204 Fossberg, Ingrid

Weider, Christoffer

1D 205 Klev, Lise

Holm, Paul
1E 201 Torrealba, Marie

Kleiven, Kari Wigdahl

1F 206 Jakobsen, Kjetil Harestad

Thorstensen, Anne Karin




