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Fullført og bestått 2020 – stødig kurs!

Fag/område Mål 2020 Oppnådd resultat 2020  (2019)

Vg1 98 97,7   (97,5)

Vg2 94 95,7   (91,9) 

Vg3 92 95,3   (90,4)

TOTALT 95 96,2    (93,3)
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Blindern videregående skole 

Studiespesialisering – 660 elever

International Baccalaureate – 160 elever

Middle Years Programme 4-5

Diploma Programme
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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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Satsningsområder

Tverrfaglige prosjekter
 Vi utvikler i større grad tverrfaglige prosjekter

Vurdering for læring
 Elevene skal få lærende tilbakemeldinger

Skriving i alle fag
 Vi utvikler elevene til gode skrivere

Læringsteknologi
 Styrke lærernes kompetanse på digitale muligheter i undervisningen
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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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Ledelsen

Rektor: Hege Haugland

Ass. rektor: Tonje Røseth

Bygg/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

• 2 sykepleiere og 1 psykolog

• Jobber forebyggende og helsefremmende

• veileder enkeltvis og klassevis

Ruskonsulent

• Hver tirsdag

Kontaktinformasjon på skolens hjemmeside
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Vg2 – hva er nytt?

En kontaktlærer pr klasse

Programfag - elevene har flere programfag 

Fellesfag med klassen: Norsk, historie, Kroppsøving

Avsluttende fag på Vg2: 

2. fremmedspråk

Matematikk

Alle programfagene
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Oppstart av skoleåret

VIP Makkerskap

• organisering av læringspartnere og –grupper, bidrar til at eleven tar ansvar overfor 
hverandre og blir kjent som læringspartnere

Oppstartsamtaler med kontaktlærer (3. skoledag)

• Kontaktlærer og elev blir kjent

Elevsamtaler med kontaktlærer og foreldre i oktober

• Elevsamtaler i uke 42-44
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Oppfølging av klasser og elev

Tett samarbeid mellom trinnleder og rådgiver på trinnet

• Følger trinnet over tre år

Månedlig trekantmøter mellom trinnleder/rådgiver/kontaktlærer

• Følger opp klasse og hver enkelt elev – setter inn eventuelle tiltak
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Myndige elever 

Når eleven har fylt 18 år, faller skolens plikt til å informere foreldrene om 
elevens forhold bort. Myndige elever kan imidlertid samtykke i at skolen 
fortsetter å informere foreldrene, på alle eller avgrensede områder.

Skolen har skjema for samtykke om samarbeid etter fylte 18 år, finnes på 
skolens hjemmeside. Signeres av elev og foresatt. 
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Prosjekter på Vg2

I samarbeid med Universitetet i Oslo:

Norsk/historie-prosjekt

• Norgeshistorie.no

SEAS – tverrfaglig prosjekt mellom realfag/samfunnsfag

• Bærekraft, klimautfordringer og medborgerskap
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Norsk – et gjennomgående fag

Helhetlig skriveplan over tre år

Sidemålsundervisning– i moduler

Fordypingsemnet forberedes våren i vg2, avsluttes i vg3

Prosess-skriving med veiledning 
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Deloverskrift rød

Nye retningslinjer for fravær

I perioden 24.8.-31.10 2020 er det ikke nødvendig med legeerklæring for å 
dokumentere sykefravær. Egenmelding / melding fra foresatte for elever under 18 
år er tilstrekkelig. Fravær av helsegrunner vil ikke gi utslag på fraværsprosenten, 
og vil heller ikke komme på vitnemålet.

Hvis skolen ikke får melding om fraværet, vil det føres som udokumentert fravær 
(U) – som gir uttelling på fagprosenten og kommer på vitnemålet. Fraværsgrensen 
gjelder fortsatt.

Nærmere informasjon: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-
om-koronaviruset/skole-korona/#152481

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#152481
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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. 
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Deloverskrift gul

Smittevern for elever
- Sykle og gå til skolen

- Ingen syke elever skal møte på skolen

- Rutiner på håndvask

- Hele skoleklasser har undervisning sammen

- Elevene har faste plasser og faste samarbeidspartnere/-grupper

- Unngå håndhilsning og klemming, trengsel

- Unngå trengsel og store samlinger 

- Skolen iverksetter forsterket renhold

Blindern vgs



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.
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Fellesarealer
• Innganger/utganger - fordeles

• 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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Fremme god ungdomskultur

Skolen 
 VIP-makkerskap, sosial læring

 Utvikler identitet. Etisk, moralske problemstillinger inn i det faglige

 Tydelige holdninger og forventninger

 Systematisk oppfølging av hver enkelt elev

 Samarbeid skole-hjem

Hjemmet
 Klare forventninger og avtaler

 Hjemmetider, avtale henting

 Tobakk/rus - holdning

 Snakke med ungdommen

 Be om hjelp

 Varsle dersom du vet noe – skolen eller barnevernet
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Russetid om to år … 

Noen elever starter tidlig med å 
planlegge buss og hvem som skal være 
med

• Sterke sosialiseringer

• Store forventninger – "Livets fest"

• Innvirkning på de unges alkoholforbruk

Skolen toner ned russetid og opplever 
en nedadgående trend med russebuss

Les gjerne: 
Neighborhood or School? Influences on Alcohol consumption and heavy episodic drinking among urban adolescents
Party on wheels: mobile party spaces in the Norwegian high school graduation celebration

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10964-017-0787-0

