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Deloverskrift gul

Smittevern for elever
- Sykle og gå til skolen

- Ingen syke elever skal møte på skolen

- Rutiner på håndvask

- Unngå håndhilsning og klemming

- Hele skoleklasser har undervisning sammen

- Elevene har faste plasser og faste samarbeidspartnere/-grupper

- Ansatte og elever holder avstand i situasjoner utenfor klasserommet

- Unngå trengsel og store samlinger 

- Skolen iverksetter forsterket renhold

Blindern vgs
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Fellesarealer
• Klasserommene er åpne kun for klassen

• Kantinen

• Trinnvise dager til å sitte i kantinen. 

• (Mand (vg1) Tirsd (vg2) Onsd (vg3) Torsd (vg2-3) Fred (vg1) 

• Alle kan innom å handle. Køsystem. 

• Læringssenter

• Markerte sitteplasser. Maks antall 30 elever. 

• Bokskap/Garderober – STENGT

• Korridorer

• Elever oppfordres til å holde seg mest mulig til klassen i oppstarten.

Blindern vgs
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Blindern vgs

820 elever

Studiespesialisering

IB – International Baccalaureate

Diploma Programme

Middle Years Programme 4-5
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Våre mål

Være byens beste studieforberedende skole

Utvikle nysgjerrige elever som har mot til å sikte høyt

Øke elevenes internasjonale forståelse og tilhørighet

Være et godt sted for elever og ansatte
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Ledelsen

Rektor: Hege Haugland

Assisterende rektor: Tonje Røseth

Leder for bygg og administrasjon:

Øistein Lilleløkken

Studieleder: Hege Tengesdal

Elisabeth Søvik

• Engelsk og språkfag

• Trinnansvar vg1

Even Tveråmo

• Realfag 

• Trinnansvar vg2

Birgit Woldbæk

• Samfunnsfag 

Trinnansvar vg3

Emmanuelle Bjerkem 

• IB-koordinator
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Rådgivere

Rådgivere:

• Ane Bruusgaard VG1

• Lars Lund VG2

• Gøril Hoel VG3

• Michael Watters IB 

Miljøarbeider: 

• Ozan Demirbas
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Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

• Jobber forebyggende og helsefremmende

• veileder enkeltvis og klassevis

Ruskonsulent

• Hver tirsdag

Kontaktinformasjon på skolens hjemmeside
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Studiespesialiserende VG1

Timer/uke Standpunkt

Engelsk 5 JA

Geografi 2 JA

Matematikk 5 JA

Naturfag 5 JA

Samfunnsfag 3 JA

Norsk 4 Standpunkt i VG3

Fremmedspråk 4 Standpunkt i VG2

Kroppsøving 2 Standpunkt i VG3
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Matematikk og fremmedspråk

Matematikk

• 1T eller 1P?

• Elevene får veiledning av lærerne om valget

• Leksehjelp hver onsdag i kantinen

Fremmedspråk 

• Tysk

• Spansk

• Fransk (kun nivå 2)

• Byomfattende tilbud for små språkfag

• Morsmålseksamen

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kslaring.no%2Fpluginfile.php%2F672204%2Fcourse%2Foverviewfiles%2FNettverk.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.kslaring.no%2Fcourse%2Finfo.php%3Fid%3D13277&docid=HDcVTyKWyarjRM&tbnid=zGY34gL4bpiW5M%3A&vet=10ahUKEwialLe-rJHkAhUSi8MKHceXAa4QMwhJKAcwBw..i&w=259&h=194&bih=769&biw=1290&q=fremmedspr%C3%A5k&ved=0ahUKEwialLe-rJHkAhUSi8MKHceXAa4QMwhJKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fap.mnocdn.no%2Fimages%2F94d36027-04c5-46c9-be3f-7b4b39966ba4%3Ffit%3Dcrop%26h%3D326%26q%3D80%26w%3D580&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no%2Fmeninger%2Fsid%2Fi%2FXwpaW7%2FFaget-2-fremmedsprak-er-pengeslosing--Erlend-Bjerkvik&docid=pbboEm5FKEoKqM&tbnid=lWg1zKEolASUiM%3A&vet=10ahUKEwialLe-rJHkAhUSi8MKHceXAa4QMwhKKAgwCA..i&w=580&h=326&bih=769&biw=1290&q=fremmedspr%C3%A5k&ved=0ahUKEwialLe-rJHkAhUSi8MKHceXAa4QMwhKKAgwCA&iact=mrc&uact=8
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Timeplan

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

08.15-9.45

10.00-11.30

Midttime

12.15-13.45

14.00-15.30

1 undervisningsøkt = 90 min
Timetall for vg1 i uka = 15 økter 
Halve fagdager hver 4. uke i naturfag og engelsk
Klassens time, onsdager = informasjon, møte kontaktlærer og egen studietid
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Kontaktlærere vg1

1STA Ingvild Sørensen og Tale Gjørtz

1STB Torgeir Holgersen og Hilde Hatlevoll

1STC Gunvor Berge og Henrik Hoem

1STD Ida Forsberg og Karoline Holtklimpen

1STE Tonje Svendsen og Gunvald Steen

1STF Elizabeth Lindsay og Maren Sandbu

1STG Hilde Aadland og Andreas Holme

1STH Gudrun Sigfusdottir og Sverre Bjørnstad
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Organisering for sosial læring

Makkerpar og makkergruppe

Mykere overgang fra ungdomsskole til 
videregående skole

Elevene skal bli kjent med flere i klassen

Tettere og tryggere klassemiljø tidlig

Øke elevers sosiale kompetanse

Skape gode arbeidsrelasjoner som øker 
læringstrykket
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Deloverskrift rød

Fravær

Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Eleven skal melde fra om fravær 
til kontaktlærer samme dag. Da føres fraværet som legitimert (L), ingen beskjed 
føres som udokumentert (U). Teller på fraværsgrensa.

Legeerklæring gir dokumentert fravær (D). Teller ikke på fraværsgrensa. 

Det kan ikke søkes om permisjon i videregående skole. 

Mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, står i fare for å miste karakter. 

Blindern vgs
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Deloverskrift rød

Fraværsgrense i fag

10-15% fravær: 

Rektor vil kunne bruke skjønn slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 
prosent udokumentert fravær. 

Over 15% fravær: 

Elever som har mer enn 15 prosent udokumentert fravær i et fag, vil ikke få 
karakter i faget. 

Blindern vgs
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Satsningsområder

Fagfornyelsen

• Godt forberedt

Vurdering for læring

• Elevene skal få lærende tilbakemeldinger

• Kompetanse

• Egenvurdering

Skriving i alle fag

• Vi utvikler elevene til gode skrivere

• Kritisk kildebruk



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Deloverskrift blålysOslo 2019

Fagfornyelsen
Nye læreplaner

Ny overordnet del

Blindern vgs har jobbet med fagfornyelsen og er godt forberedt.

Blindern vgs
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Deloverskrift blålysOslo 2019

Prinsipper for læring
1. Sosial læring og utvikling

2. Kompetanse i fagene 

3. Å lære å lære

4. Tverrfaglige temaer 

- Folkehelse og livsmestring

- Demokrati og medborgerskap

- Bærekraftig utvikling

Blindern vgs
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Vi er en Universitetsskole

Samarbeid med UiO om lektorutdanningen

• Vi har ansatte som er seminarlærere på UiO

Utvikler lærerstudentenes praksis

• Vi tar imot studenter

Kompetanseheving for lærere

• Kurs, seminar for lærere

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolene

• Vi jobber sammen med forskere om undervisning
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Noen eksempler på elevaktiviteter:
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Deloverskrift grønn lysOslo 2019

Ungdomstid

• 16 – 19 år – på vei inn i voksenlivet

• Ha klare forventninger og avtaler hjemme 

- rus

- snus/røyk

- hjemmetider, avtal henting

• Snakk med ungdommen, hold relasjon

• Be om hjelp

Søk Ungdata/NOVA om forskning på Oslo-ungdom. 

Anbefalt: Neighborhood or School? Influences on Alcohol consumption and heavy episodic drinking among urban adolescents

Om russetid, søk: Party on wheels: mobile party spaces in the Norwegian high school graduation celebration

Se ellers skolens hjemmeside "Rusforebyggende arbeid", også med generelle råd til 
ungdomsforeldre. 

Blindern vgs

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10964-017-0787-0
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Russetid om tre år … 

Elevene starter tidlig med å planlegge 
buss og hvem som skal være med

Store forventninger – "Livets fest"

Sterke sosialiseringer

Innvirkning på de unges alkoholforbruk

Trenger elevene å være på buss? 

Skolen toner ned russetid, en 
nedadgående trend de siste årene på 
russebuss

 2019 – ca 1/3 av skolens vg3-elever på buss
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Viktige datoer

TORSDAG 17. september kl 1700

• Klassevis

ELEVSAMTALER

• Oktober-november

FAGVALG - november


