




Velkommen til åpen dag
Asker videregående skole
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Velkommen til oss – disse får dere møte i dag:

• Rektor Cathrine Kittilsen Zandjani

• Avdelingsleder Stian Krossen

• Revysjefene Marchus, Frida, Jacob og 
Maja og aktørsjef Eirun

• Bibliotekarene Anders og Joanna

• Miljøarbeider Tarje 

• Elevrådsstyret

• Elever fra Erasmusprogrammet

• Lærere 

• Elevfaddere
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Sammen skaper vi kompetanse for fremtiden
miljø – mestring - muligheter



Miljø

Faddere

Makkergrupper

Bli kjent- aktiviteter

Trygg oppstart

Skolestartprogram

Psykisk helse-uke

Innsamlingsaksjon

Markeringer,
konkurranser og 
turneringer

Aktiv inkluderende
avgangsmarkering

Elevrådsarrangement

Orientering i skogen

Ekskursjoner i ulike fag

Erasmus-utveksling 

Læring ute

Elevdrevet revy

Intensivuke med jobbing

Sosialt fellesskap på 
tvers av klasser og trinn

Revy

Følger med i elevmiljøet

Følger opp russ

Er en som lytter til 
gleder og sorger

Forebygger mobbing

Bidrar til at elever 
fullfører og består

Miljøarbeider
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Revyen på Asker

Åpen dag 24. januar 2023



MILJØARBEIDER

• Jobber for at alle elever skal trives og 
ha en god skolehverdag

• Synlig i skolemiljøet og lett tilgjengelig 
for alle

• Lavterskeltilbud

• Bedømmer ingen faglig

• Er bindeledd mellom elever og lærere

• Ingenting er for lite eller for teit å ta opp

Åpen dag 24. januar 2023



Alle videregående skoler i 
Asker jobber for en 
annerledes avgangsmarkering

• Samarbeider om felles tiltak

• Samarbeider med elevene for å endre 
fokus til at russefeiring handler 
om skolemiljø, klassefellesskap og læring

• Russefeiringen er ikke skoletilknyttet –
alle skoler har russeutfordringer og vi 
jobber sammen med de samme tiltakene
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Slik bygger vi felles identitet

• Felles skolegenser som motvekt 
til gruppe-uniformering i form av 
russeklær og effekter

• Avgangsfest/ ball for alle 
avgangselevene

• Bilde av avgangskullet

• Felles utendørsarrangementer

• Russekro der alle møtes

• Aktiviteter på skolen og i 
nærområdet for hele trinnet
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Erasmus+ utveksling med Spania, Tyskland og Frankrike

Åpen dag 24. januar 2023

Tema: Klima, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring, psykisk helse, demokrati og medborgerskap,

fugleprosjekt etc. etc.

Colegio Inmaculada / Jesuitas, Alicante

Lycée Alain Chartier, Bayeux i Normandie
Marion Dönhoff Gymnasium,

Hamburg-Blankenese



Faglig mestring – hva gjør vi for å sørge for faglig mestring?

• Makkergrupper i alle fag

• Elevfagkontakt: Dialog med 
læreren og medvirkning i faget

• Vi jobber med modelltekster, 
eksempler og bruker ulike 
læringsstrategier

• Digitale verktøy som fremmer 
læring

• Vurderingsplan for god oversikt

• Karakterdempet oppstart
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Sammen skaper vi kompetanse for fremtiden
MULIGHETER



Studieforberedende programområder:

Realfag eller Språk, samfunnsfag, økonomi

23.01.2023 Åpen dag 14



Programfag på studiespesialiserende

Realfag

• Geofag 1 og 2

• Kjemi 1 og 2

• Fysikk 1 og 2

• Informasjonsteknologi 1 og 2

• Biologi 1 og 2

• R1 og R2 (realfagsmatematikk)

• S1 og S2 (samfunnsfaglig matematikk)

Språk, samfunnsfag, økonomifag

• Engelsk 1 og 2

• Markedsføring og ledelse 1 og 2 og 
med ungdomsbedrift

• Samfunnsøkonomi 1 og 2

• Sosiologi og sosialantropologi

• Politikk og menneskerettigheter

• Rettslære 1 og 2

• Psykologi 1 og 2

• Historie og Filosofi 1
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Idrettsfag

• Programområdet for idrettsfag er flyttet 
til Bleiker vgs

• På Asker vgs tilbys kun friluftsliv 
programfag
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FILM
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Inntak og klassesammensetting

• Inntak: Hvis du ikke kommer inn på 1. eller 2. inntak, står 
du på venteliste.

• Karakterer: Sist inntatte elev tatt inn til førsteinntaket: 
SSP 4,5 

• Klassesammensetning – du kommer i klasse med noen 
fra samme skole og klassene holder sammen i tre år

• P og T-matte – det går an å bytte mattegruppe uten å 
bytte klasse

• Fremmedspråk; fransk, spansk eller tysk. Tysk også på 
begynnernivå

• I Vg2 og Vg3 velger du flere fag selv og har færre fag med 
klassen din
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Asker vgs – en skole for deg?

www.menti.com

http://www.menti.com


Inndeling i grupper
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TAKK FOR NÅ! 

LYKKE TIL MED VALGET AV VIDEREGÅENDE SKOLE
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Velkommen til åpen kveld
Asker videregående skole
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Dette er oss:

• Rektor Cathrine Kittilsen Zandjani

• Avdelingsledere Stian Krossen, 
Sissel Espeland Gripsrud, Knut 
Petersen-Øverleir

• Konstituert assisterende rektor 
Anne-Karine Knutsen

• Rådgiver og faglærer i 
markedsføring og ledelse med 
ungdomsbedrift Beate Hallgren

• Elever i ungdomsbedriftene

• Elever fra elevrådets Etiopiakomité
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Sammen skaper vi kompetanse for fremtiden
godt og trygt MILJØ for læring



Miljø

Faddere

Makkergrupper

Bli kjent- aktiviteter

Trygg oppstart

Skolestartprogram

Psykisk helse-uke

Innsamlingsaksjon

Markeringer, 
konkurranser og 
turneringer

Aktiv inkluderende 
avgangsmarkering

Elevrådsarrangement

Orientering i skogen

Ekskursjoner i ulike fag

Erasmus-utveksling 

Læring ute

Elevdrevet revy

Intensivuke med jobbing

Sosialt fellesskap på 
tvers av klasser og trinn

Revy

Følger med i elevmiljøet

Følger opp russ

Er en som lytter til 
gleder og sorger

Forebygger mobbing

Bidrar til at elever 
fullfører og består

Miljøarbeider
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Alle videregående skoler i 
Asker jobber for en 
annerledes avgangsmarkering

• Samarbeider om felles tiltak

• Samarbeider med elevene for å endre 
fokus til at russefeiring handler 
om skolemiljø, klassefellesskap og læring

• Russefeiringen er ikke skoletilknyttet –
alle skoler har russeutfordringer og vi 
jobber sammen med de samme tiltakene
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Elevrådet

Asker videregående skole

Åpen kveld 24. januar 2023
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Sammen skaper vi kompetanse for fremtiden
sosial og faglig MESTRING for alle elever



Faglig mestring – hva gjør vi for å sørge for faglig mestring?

• Makkergrupper i alle fag

• Elevfagkontakt: Dialog med 
læreren og medvirkning i faget

• Vi jobber med modelltekster, 
eksempler og bruker ulike 
læringsstrategier

• Digitale verktøy som fremmer 
læring

• Vurderingsplan for god oversikt

• Karakterdempet oppstart
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Inntak og klassesammensetting

• Klassesammensetning – vi forsøker at alle kommer i 
klasse med noen fra samme skole

• P og T-matte – på tvers av klasser

• Fremmedspråksgrupper på tvers av klasser

• I Vg2 og Vg3 velger eleven flere fag selv og har færre fag 
med klassen sin
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Sammen skaper vi kompetanse for fremtiden
mange MULIGHETER



Programfag på studiespesialiserende

Realfag

• Geofag 1 og 2

• Kjemi 1 og 2

• Fysikk 1 og 2

• Informasjonsteknologi 1 og 2

• Biologi 1 og 2

• R1 og R2 (realfagsmatematikk)

• S1 og S2 (samfunnsfaglig matematikk)

Språk, samfunnsfag, økonomifag

• Engelsk 1 og 2

• Markedsføring og ledelse 1 og 2 og 
med ungdomsbedrift

• Samfunnsøkonomi 1 og 2

• Sosiologi og sosialantropologi

• Politikk og menneskerettigheter

• Rettslære 1 og 2

• Psykologi 1 og 2

• Historie og Filosofi 1
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Idrettsfag

• Programområdet for idrettsfag er flyttet 
til Bleiker vgs

• På Asker vgs tilbys kun friluftsliv 
programfag
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Matematikkvalg

Praktisk matematikk

• Praktisk innfallsvinkel

• Mye repetisjon fra ungdomsskolen

• Praktisk geometri

• Eget økonomikapittel

• Faget går ikke så dypt ned i 
matematikkens teoretiske grunnlag

Teoretisk matematikk

• Teoretisk matematikk med mer av det 
teoretiske grunnlaget i matematikken

• Omfattende læreplan og høyt tempo i 
undervisningen

• Mange nye begreper og matematiske 
verktøy

• Stor arbeidsmengde

• Nødvendig for å ta S- og R-matematikk
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Inntakskalender og ventelister

• Søknadsfrist 1. mars vigo.no

• Frist for endring: 1. mai

• Husk å legge inn forhåndssvar i søknaden!

• Melding om førsteinntak fra inntakskontoret ca. 10. juli

• Melding om andreinntak i slutten av juli

• Ventelister fram til 1. september

• Karakterer: Sist inntatte elev tatt inn til førsteinntaket: SSP 4,5
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http://www.vigo.no/


Ta praten! 

Hva er viktig for din 
ungdom i valget av 
videregående skole?
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Mer informasjon? 

•Sjekk ut hjemmesiden 
vår

• Lik oss på facebook

•Følg oss på TikTok

•Kom og snakk med oss
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