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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

Forberede elevene grundig til høyere utdanning

Utvikle nysgjerrige elever som har mot til å sikte høyt

Styrke elevenes lokale og globale forståelse og tilhørighet

Være et inkluderende sted for elever og ansatte
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Eksterne samarbeidspartnere
Universitetet og Oslo Science City

Samarbeid med UiO om lektorutdanningen

• Vi har ansatte som er seminarlærere på UiO

• Tar imot og utvikler lærerstudentenes praksis

• Vi har samarbeidsprosjekter med UIO

Forskningssamarbeid med lokale aktører
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Ledelsen

Rektor: Hege Haugland

Assisterende rektor: Tonje Røseth

Adminsitrativ leder:

• Ann Mari Kristoffersen

Studieleder: Hege Tengesdal

Birgit Woldbæk

• Samfunnsfag

• Trinnansvar vg1

Elisabeth Søvik

• Engelsk og språkfag

• Trinnansvar vg2

Even Tveråmo

• Realfag 

• Trinnansvar vg3

Emmanuelle Bjerkem 

• IB-koordinator
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Rådgivere

Rådgivere:

• Gøril Hoel VG1

• Solveig Heskestad VG2

• Lars Lund VG3

• Michael Watters IB 

Miljøarbeider: 

• Ozan Demirbas
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Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

• Jobber forebyggende og helsefremmende

• Veileder enkeltvis og klassevis

Ruskonsulent i Nordre Aker

• 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

Samfunnskunnskap 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 Klassens 
time

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 Agnes Aune og Anne Lavoll

1STB Torgeir Holgersen og Margaret Puntervold

1STC Gunvor Berge og Henrik Hoem

1STD Ida Forsberg og Jonas Waadland

1STE Sverre Bjørnstad og Hilde Hatlevoll

1STF Natalie Andrieu og Jon Magnus Hauge-Iversen

1STG Tale Gjørtz og Magnus Slørdal

1STH Sigurd Myhre og Gudrun Sigfusdottir
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Organisering for sosial læring

Makkerpar og makkergruppe

Mykere overgang fra ungdomsskole til 
videregående skole - trygghet

Elevene skal bli kjent med flere i klassen

Tettere og tryggere klassemiljø tidlig

Øke elevers sosiale kompetanse - øve på 
å bli gode samarbeidspartnere

Skape gode arbeidsrelasjoner som øker 
læringstrykket

VIP-Makkerskap
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Mandag 16.8 Tirsdag 17.8 Onsdag 18.8 Torsdag 19.8 Fredag 20.8

Vg1 10.00 -13.00
Oppmøte i skolegården
Opprop.
Kontaktlærerne følger 
klassen
VIP-makkerskap, 
etablering av 
makkergrupper

Lunsj med klassen

Omvisning av skolen 
m/kontaktlærer

10.00 – 12.00
Tid m/kontaktlærerne
Bli kjent-øvelser, og 
øvelser som skal bidra til 
et godt og inkluderende 
klassemiljø😊

Lunsj i klasserommet 
m/kontaktlærer

12.15 Undervisning

17.30 Foreldremøte

Oppstartsamtale m/elev 
og kontaktlærer på skolen

Opplegg med 
Madeleine/Gøril i kantinen

Oslo klatrepark
1STA+1STB
10.00-13.00
1STC+1STD
11.30-14.30
og
Tur til Ullevålseter
1STE,1STF,1STG, 1STH
Oppmøte ca.10.00 
Sognsvann/bom (avtales 
med kontaktlærer)

(Omvendt i neste uke 
25.8)

Undervisning

Mandag 23.8. Tirsdag 24.8. Onsdag 25.8. Torsdag 26.8. Fredag 27.8

Vg1
Undervisning
Bokutlevering fellesfag

Undervisning
Bokutlevering fellesfag

Oslo klatrepark
(1STE+1STG)
10.00-13.00
(1STF+1STH )
11.30-14.30
og
Tur Ullevålseter
1STA,1STB,1STC,
1STD
(Oppmøte kl. 1000
Sognsvann/bom)

Undervisning
Undervisning
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Satsningsområder

• Vurdering for læring

• Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er 
forventet av dem, og hvordan de kan forberede seg

• Elevene skal få tilbakemeldinger som fremmer 
læring og forteller dem om kvaliteten på arbeidet

• Tilbakemeldinger av vurderingene er frem til 
1.november uten tallkarakter

• Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid 
ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

• Kompetansen eleven har vist underveis er en del av 
grunnlaget for vurderingen når 
standpunktkarakter settes.

• Vurderingsfelleskap
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Satsningsområder

• Skriving og informasjonskunnskap

• Vi utvikler elevene til gode skrivere og digitale 
brukere

• Vi har fokus på akademisk skriving

• Elevene vil lære hvordan de kan finne frem til 
relevant og kvalitetssikret informasjon, og 
evaluere innholdet på den informasjonen de 
finner

• Elevene vil lære hvordan de kan inkludere og 
bruke kildene de finner i eget skolearbeid
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Fagfornyelsen

Vg1

Andre året med fagfornyelsen. 

Vi har mye fokus på de tverrfaglige tema:

Demokrati og medborgerskap (Eks. tverrfaglig samarbeid med geografi, 
samfunnskunnskap, norsk og engelsk)

Bærekraftig utvikling (Eks. Tverrfaglig bærekraftprosjekt)

Folkehelse og livsmestring ( Eks. Tverrfaglig samarbeid mellom norsk og 
karrierekompetansen (rådgiver) Prosjekt "Identitet/meg i kontekst.)
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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. 

•NB! Regjeringen forlenger unntak fra fraværsreglene ut september. Det betyr at elever som har 

fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket 
gjelder ut september 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens 
myndige elever kan legge fram egenmelding. Meldt fravær unntas fraværsgrensen og fravær føres ikke på 
elevens vitnemål. 

Blindern vgs
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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

- avtal hjemmetid, og gjerne henting

• Snakk med ungdommen

• Be om hjelp

Søk Ungdata/NOVA om forskning på Oslo-ungdom.

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

Blindern vgs
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Russetid om tre år … 

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

Store forventninger – "Livets fest"

Sterke sosialiseringer

Skolen toner ned russetid

En nedadgående trend de siste årene på 
russebuss

▪ ca 1/3 av skolens vg3-elever er buss-russ
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Viktige datoer

TORSDAG 16. september kl. 1730

• Klassevis

ELEVSAMTALER

• Oktober-november

FAGVALG

• November


