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Drammen Lisesi'ne hoş
geldiniz!



Norveç’in en büyük
okullarından biri



Drammen lisesinin tipik özellikleri nedir? 

• Çeşitlilik

• Seçenekler

• Özgürlük

• İyi çevre

• Bilgilendirici



Burada kendin olabilirsin! 



İyi ilişkiler 

+

Herkesin dahil edilmesi 

=

Öğrenmenin temeli 



Ortak sorumluluk grupları 



Okulun iki görevi (UTdanne)

•Utdanne - Eğitim vermek

•Danne - Oluşturmak 



Açık arena ve kulüpler

• Tek sayılı haftalarda çarşamba günleri saat 12

• Çift sayılı haftalarda çarşamba günleri saat 14 

• Okulumuz pazartesi – perşembe arası saat 21 kadar açıktır 



TEAMS ve VIS                                  

Teams: 
- Öğrencinin öğretmenden gelen bilgilerle her konu için bir ekibi vardır
- Okuldaki tüm öğrenciler için bilgi içeren bir ekip vardır 

Visma InSchool (VIS):

- Devamsızlıklar, notlar, uyarılar, başvurular, ders planları.
- Öğrenci 18 yaşına gelene kadar velilerin erişimi vardır
- Öğrenci 18 yaşına girdikten sonra veliler öğrencinin rızası olmadan onun 

hakkındaki bilgilere erişemez.  



Visma InSchool



18 yaşından küçük
öğrenciler için veli
erişimi

• Ders planları – her hafta güncelleniyor

• Sınıflar ve gruplar 

• Dönem ve pozisyon notları

Kişisel bilgilerin korunması için bunlara 
erişiminiz olmadığı anlamına gelir:

• Yokluk 

• Düzen ve davranış 

• Başvurular 

Visma InSchool



Devamsızlık - yasa ve yönetmelik böyle

• Diplomadaki tüm devamsızlıklar - günler ve saatler

• Öğrenciler devamsızlıklarını kendileri işler - bir 
sebeple

• Mazeretsiz izin 

• Diplomada 10 güne kadar kesinti
‒ Refah nedenleri (ağır hastalık, cenaze)
‒ Siyasi çalışma
‒ Ulusal düzeyde spor 

İki hesap:

- Diplomada devamsızlık 

- Derse de %10 devamsızlık sınırı
- Belgesiz devamsızlığı %10'dan fazla ise not alamaz. 

(doktor sertifikası belge örneğidir.)
Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY

http://prawoexpert.pl/czy-dane-osobowe-przedsiebiorcy-podlegaja-ochronie/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Bu öğretim yılında korona nedeniyle 
devamsızlık programından istisnalar
• Devamsızlık kurallarının istisnası, 2021 - 2022 öğretim yılının 

tamamı için geçerlidir.

• Sağlık nedenleriyle devamsızlık yapan öğrenciler, 
devamsızlıklarını belgelendirmek için doktora gitmelerine gerek 
yok. 

• 18 yaşın altındaki öğrenciler en az bir velisinin onayını olması 
lazım, yetişkin öğrenciler ise kendi kendine rapor sunabilir.



Bildirim/Uyarı  
- Konularda değerlendirilememe tehlikesi 
olması durumunda

- Sınıra yaklaşan devamsızlık durumunda

- Değerlendirme esasının olmaması 

- Düzen ve davranış 

• Bildirimler, 18 yaşından küçük 
öğrencilerin velilerine dijital posta 
olarak gönderilir.

• Bildirim, düzeltebilmeniz için öğrenciye 
yardımcıdır. 

• Uyarı öğrenci için bir haktır. 



Viken viser vei. viken.no

ELEVTJENESTEN – ÖĞRENCİ
HİZMETLERI 

Danışmanlar ve sağlık hemşireleri

Flerspråklig foreldremøte 1. desember 2021



Margrethe Stenseng
margrethes@viken.no

Ylva Fjeldavli
ylvaf@viken.no

Kirsten Viker
kirstenv@viken.no

Trond Kårbø
trondk@viken.no

Frode Rosendahl
frodero@viken.no

Therese Hägg-Ottesen
Theresehag@viken.no

Gudmund Rype
gudmundr@viken.no

Cecilie Caspersen
cecilica@viken.no
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Linda Merethe Larsen
Sağlık hemşiresi
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Ders tekliflerimiz

Vg1 (lise 1)

Vg2 (lise 2) +Vg3 (lise 3)

Realfag – Fen bilimleri

Vg2+Vg3 Språk/ 

samfunnsfag/økonomi -
Dil/sosyal bilimler/ekonomi

Vg1-Vg3 Inspiro, Forskerlinja, Drammen 
International

Vg1-Vg3 Idrett, Kunst, design og arkitektur - Spor, 
Sanat, Tasarım ve Mimarlık

Vg1-vg2 
Salg, service og reiseliv -

Satış, servis ve turizm

http://www.google.no/url?url=http://em.dnbeiendom.no/sommersalg-eller-hostslipp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3RAQVKC0Iea_ygPO_IDIAQ&ved=0CB0Q9QEwBDgo&usg=AFQjCNE3qcd0zoU4wpUCdkx5AMs2RwImNw


Studiespesialiserende – Düz lise

(Vg1) Lise 1’deki son 
konular: 

Matematik P veya T

Naturfag – Fen bilgisi 

Engelsk – İngilizce 

Samfunnsfag – Sosyal 
bilgiler 

Geografi - Coğrafya

(Vg2) Lise 2’deki son 
konular:

Matematik 2P / R1 / S1

Fremmedspråk – Yabanci
dil 

Programfag – program 
konuları 

Programfag

Programfag

Vg2'deki diğer konular:

Norsk – Norveçce 

Kroppsøving – Beden 
eğitimi 

Historie – Tarih 

(Vg3) Lise 3’deki son 
konular:

Norsk skriftlig/muntlig/sidemål –

Norveçce yazılı/sözlü/yan ders

Historie – Tarih 

Religion – Din 

Kroppsøving – Beden
eğitimi 

Programfag

Programfag

Programfag

Dikkat! Diplomada görünen 
konular kırmızı renktedir.

Vg1'deki diğer konular:

Norsk - Norveçce 

Fremmedspråk – Yabancı 
dil 

Kroppsøving – Beden 
eğitimi 



REALFAG – FEN BİLİMLERİ

• Biologi - Biyoloji
• Fysikk - Fizik
• Kjemi – Kimya 
• Geofag – Coğrafi konular 
• Informatikk – Bilişim 
• Matematik (S-matte/R-matte)



› Økonomifag – Ekonomi 
› Markedsføring og ledelse - Pazarlama ve Yönetim
› Rettslære – Hukuk dersi 
› Psykologi – Psikoloji 
› Sosiologi og sosialantropologi - Sosyoloji ve sosyal antropoloji
› Sosialkunnskap - Sosyal bilgi
› Politikk og menneskerettigheter - Siyaset ve insan hakları
› Historie og filosofi - Tarih ve felsefe
› Entreprenørskap – Girişimcilik 

› Engelsk – İngilizce 
› Reiseliv og språk - Turizm ve dil 
› Tysk/Fransk/Spansk (eller morsmål privatist) - Almanca / Fransızca / 

İspanyolca (veya özel olarak anadil)
› Breddeidrett – Spor 
› Foto og grafikk - Fotoğraf ve grafikler 
› Design og bærekraft - Tasarım ve sürdürülebilirlik 

SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI - DİL, SOSYAL BİLİMLER, EKONOMİ 



• Anadilinde özel sınava girebilir

• Vg1 ve Vg2'de yabancı dillerin yerini alabilir

• Vg3'teki program konuların yerine geçebilir

• Öğrencinin sahip olduğu yetkinliği gösteriyor 

• Diğer dersler için daha fazla zaman

• Bir danışmanla iletişim kurun 

Ana dilde özel sınav



Öğrenci derslerini kendisi seçmelidir

• Barneloven § 32.Utdanning, medlemskap i foreiningar. - Çocuk 
Yasası § 32. Eğitim, derneklere üyelik.

• 15 yaşını doldurmuş çocuklar, eğitim seçimi ve derneklere 
katılma veya dernekten ayrılma ile ilgili soruları kendileri karar 
verir.



Genel eğitim yeterliliği 

Üniversitelerde ve kolejlerde eğitim almaya hak 
kazandırır. 

Özel kabul koşulları

Birkaç çalışmalara (doktor, mimar, mühendis gibi fen 
bilimleri) uygulayabilmek için belirli bir konu 
kombinasyonu almanızı gerektirir. 

İlk kez diploması 
Tüm dersleri 3 yılda geçti
Üniversiteye / koleje girmek daha kolay

Eğitim yeterliliği & diploma



Velilere bilgi için okulun kanalları
İnternet sitesi 
• Drammen videregående skole (viken.no)

‒ Yeni öğrencilere bilgiler / veliler için okul hakkında bilgiler
‒ Veli toplantısı
‒ Acil durum, örneğin korona

Sosyal medyalar
‒ Facebook ve Instagram 

https://www.facebook.com/Drammenvgs

E-posta ve sms
- sadece önemli bilgileri sms olarak gönderiyoruz 

- acil durum hazırlığı, veli toplantıları vb.

https://viken.no/drammen-vgs/
https://www.facebook.com/Drammenvgs

