
Frogn videregående skole



Foresattemøte vg3 og 4PÅ

7. mars 2022

Velkommen - forsyn dere med kaffe!  



Hvem er vi?

•Gunnar Solvang, miljø- og sikkerhetsansvarlig

• Tine Ohnstad Gundersen, helsesykepleier

• Trond Kristensen, ass.rektor

•Brit Marie Helle, rektor



Agenda for møtet

• Koronagenerasjonen

• Eksamen våren 2023 

• Sluttvurdering og vitnemål

• Høyere utdanning og karriereveiledning

• Avslutningsfest torsdag 15. juni 2023

• Russetid, utfordringer – oppfølging 

• «Helse i russekroppen»



Koronagenerasjonen

• Faglig og sosial læring 

• Kompetansehull

• Arbeidsvaner

• Ikke vært oppe til eksamen

• Russetid og sluttvurdering

• Studieforberedt?



Eksamen

Studiespesialiserende utdanningsprogram  

4 eksamener

Norsk Hovedmål

+

I programområde for realfag og i programområde for språk, 
samfunnsfag og økonomi skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i 
to fag. I tillegg skal elevene trekkes ut til én muntlig, praktisk eller 
muntlig-praktisk eksamen.



Eksamen

Utdanningsprogram for idrettsfag 

4 eksamener

Norsk hovedmål 

+
Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller 
muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen 
programområde for idrettsfag.



Eksamen

Påbygging til generell studiekompetanse 3BUS

3 eksamener

Norsk Hovedmål

+

I tillegg til den obligatoriske eksamenen i norsk skal elevene 
trekkes ut til én skriftlig og én muntlig, praktisk eller muntlig-
praktisk.



Eksamen

Vg4 påbygging til generell studiekompetanse
3 eksamener
Elever som går vg4 påbygging, er elever som allerede har vitnemål etter fullført og bestått fag- og 
yrkesopplæringen, og som tar påbygging for å oppnå generell studiekompetanse.

Elever på vg4 påbygging har samme antall eksamener som vg3 påbygging til generell studiekompetanse..

Norsk hovedmål

+

I tillegg til den obligatoriske eksamenen i norsk hovedmål skal elevene trekkes ut til to eksamener.

For vg4 påbygging er det imidlertid ikke krav om en bestemt fordeling av de to trekkfagseksamenene mellom 
skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk eksamen.



Noen viktige datoer

Fredag 12. 5 Kunngjøring

Fredag 19. mai – fredag 2. juni Skriftlig eksamen i hele perioden

Uke 22 Praktiske eksamener

Uke 23 og 24 Muntlig og muntlig praktisk eksamener

Mandag 19 - 21.6 Fellessensur

Klagefrist 10 dager



Klage på Eksamen

Klage på skriftlig eksamen

En elev som er misfornøyd med karakteren, kan klage i tråd med disse kriteriene:

• Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig

• Eleven bør rådføre seg med en lærer før han eller hun klager

• Eleven må levere klagen skriftlig

• Eleven trenger ikke å begrunne klagen

• Eleven må skrive under på klagen

• Eleven skal levere klagen til skolen

• Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at eleven får en bedre eller 
dårligere karakter. Skolen informerer eleven om resultatet av klagen.

• Klagebehandling i videregående

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#a110493


Klage på Eksamen

Klage på muntlig/muntlig praktisk eksamen

Eleven har rett til å klage på formelle feil som har hatt noe å si for 
eksamensresultatet. Til muntlig og muntlig-praktisk eksamen er det 
ikke anledning til å klage på karakteren. Ved spørsmål om klage, har 
skolen ansvar for å veilede eleven.

Dersom eleven får medhold i en klage, blir eksamenskarakteren 
annullert. Eleven kan velge om hun eller han vil gå opp til ny muntlig 
eller muntlig-praktisk eksamen, med ny sensor. Hvis eksamenen er 
trekkfag i videregående, skal fag trekkes på nytt.



Vitnemål
Fag og time for stud. spes

• Førstegangsvitnemål

• Inntil 50 % av plassene på høyere studier er reservert til førstegangsvitnemål 
( dvs. lavere snitt for å komme inn). Man kan bruke førstegangsvitnemål til 
fylte 21 år

• Innenfor minstekravet av antall fag kan man ikke erstatte et fag med et 
annet fag så lenge faget er fullført ( gjelder også ved karakter 1 og IV)

• Kan forbedre karakterer i enkeltfag som privatist i løpet av de 3 årene ( 
normal tid)

• I Vg3, stryk standpunktkarakter= Særskilt eksamen= Beholder 
førstegangsvitnemål

• I Vg3, stryk eksamenskarakter= Ny eksamen= Mister 
førstegangsvitnemål



Poengberegning

Førstegangsvitnemål

• Alle karakterer fra vgs legges sammen, deles på antall karakterer, 

multipliseres med 10. Språk- og realfagspoeng legges til.

• Det gis tilleggspoeng for bestemte fag tatt i vgs

• Fag som tas som privatist i løpet av vgs, kommer på førstegangsvitnemålet.

• Gjelder til og med det året eleven fyller 21 år.

Ordinærvitnemål

• Søkere med tilleggspoeng:
• Alder (2 poeng pr år f.o.m fylte 20 år, max 8 poeng).
• 2 ekstra poeng for ENTEN 1 år med høyere utdanning ELLER folkehøyskole ELLER verneplikt.
• Fag som tas som privatist ETTER vgs.



Tilleggspoeng

• Maksimalt 4,0 poeng til sammen

• Realfagspoeng
– 0,5 poeng for hvert 5 timers realfag

– 1,0 poeng for: Fysikk2 og Matematikk R2

• Fremmedspråk som programfag 
– 0,5 poeng for fag på nivå I og Nivå II

– 1,0 poeng for fag på nivå III



Verdt å vite

• I fag med vurdering 1-en i standpunkt
• karakter 2-to eller høyere på eksamen gir bestått fag.

• I fag med vurdering IV-ikke vurdering
• ikke rett til eksamen i faget.

• ved bruk av klagerett, kan eleven allikevel ta eksamen, men resultat 
annulleres dersom klagen ikke når fram.

• I fag med vurdering 1-en
• rett til høsteksamen.
• er karakteren 1-en knyttet til standpunkt, får eleven allikevel 

førstegangsvitnemål.
• er karakteren 1-en knyttet til eksamen, gis det ordinært vitnemål.



Karriereaktiviteter Vg3 og 4PÅ
▪ Uke 33         Generell karriereinformasjon i alle klasser, søkefrister og aktiviteter som skjer gjennom året.

▪ Uke 39-48   Webinarer: Informasjon om ulike studier i utlandet

▪ Uke 44 -47  Besøk fra: Folkehøyskoler, Norges Idrettshøyskole, studier i utlandet

▪ Uke 3           Universitetsturne på skolen 16.januar – 10 av de største universitet/høgskoler i Norge

▪ Uke 7           Utdanningsmesse 16.februar Telenor Arena - Informasjon og presentasjon om høyere utdanning

▪ Uke 7-9    Informasjon i klassene om søkeprosessen  til universitet/høgskoler  www.samordnaopptak.no

▪ Uke 10        Torsdag 9.mars - Åpen dag  ved mange universitet og høgskoler som NMBU, UiO, OsloMet

▪ Samordna opptak: 1.februar: studieoversikten lagt ut og det åpnes for søknad.

▪ Søknadsfrist universitet og høgskoler  - 15.april

▪ Hele året: Individuell veiledning etter behov – tilbudet er godt benyttet av elevene.

http://www.samordnaopptak.no/


Samordna opptak

• Alle studier ved offentlige høyskoler /universitet i samlet søkeportal

• Søknadsfrist 15. april 2023

• Endre rekkefølge fram til 1. juli 2023, men ikke legge noe til

• Svar ca 20. juli

• Ca. en uke svarfrist

• Suppleringsopptak

• For studier i utlandet gjelder egne frister og opptaksregler



Eksempel Jus



Eksempel Ingeniør



Krav til studiet: SIVING/HING



Vitnemål og frister

• Standpunktkarakterer offentliggjøres i VIS i midten av juni, dato kommer

• Hurtigklagefrist 48 timer (for å evt få med endring innen 1.juli)

• Vitnemål klart innen 23.juni kl 12

• Overføres til Samordna Opptak fra skolen, sjekk før 1. juli



Fest for avgangselever

•15.juni på Frogn vgs kl.1800-2000



Bussavtaler med utleiefirmaer!!!

Russ fikk penger av 
Russebussmarked for å slette 
kritisk Instagram-post – VG

https://www.vg.no/nyheter/innen
riks/i/ALnz9r/hysj-pengene

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ALnz9r/hysj-pengene
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ALnz9r/hysj-pengene
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ALnz9r/hysj-pengene
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ALnz9r/hysj-pengene
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ALnz9r/hysj-pengene


Temadag for russen fredag 17. Mars!

• Ledelsen, Vegvesen, politi, helse, miljø og sikkerhet

• Siste uker på skole fullført og bestått!!

• Trafikksikkerhet busser, biler

• Mindreårige i busser og van

• Opplæringsloven 9a

• Vold

• Rus

• Voldtekter

• Prevensjon, SOI

• Mye forkjølelse,

• Obs! lungebetennelse og meningitt



Russeknuter/terrorlister
Opplæringsloven §9a
• Krav til nulltoleranse. 

• Skolen skal ha nulltoleranse mot 
krenking som mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering. 

• Elevens egen, subjektive opplevelse 
av skolemiljøet som er avgjørende.

• Kan få konsekvenser for 
atferdskarakter!



Bekymringer

Russ og rus:
- Kjøp ikke kjøp alkohol til ungdommen
- Øl / Cider
- Smuglersprit

Narkotika:
- Foreldre er de viktigste forebyggerne!
- Hasj
- MDMA (ecstasy)
- Kokain

Russetid + Skole:
- Døgnrytme
- Smør med matpakke, vann
- Tentamensperiode 
- Helt om natten, helt om dagen

Russeknuter:
- Mye mediefokus
- Drikkepress og sexpress?
- "Perfect week»

Party dop 



Det er gøy å feste, men da er det noe viktig du må vite. Rus Norsk dokumentarserie.
Leo Ajkic skal finne sannheten om rus – på godt og vondt.
1. Fest 2.Jens 3.Bakrus 4.Gledesrus 5.En god flokk 6.Bonus (fakta om sju rusmidler)



Festkultur og dop!

• Noen er fra hjem med god råd. 
Noen driver aktivt med idrett. Det 
er skoleflinke og mindre 
skoleflinke. " Ingen miljøer er 
bedre enn andre"

• Amta.no



Politiet: – Mer voldelig russ enn før

STABEKK (NRK): Det er mer slåsskamper og interne oppgjør blant russen, ifølge Oslo-
politiet. Russen i Bærum sier det blant noen busser er blitt en kultur for å møtes og 
slåss.

I en russebuss på Stabekk vgs. i Bærum møter NRK noen av årets russegutter. De 
forteller at de har vært borti at andre russ er voldelige, men at de prøver å holde sin 
buss unna trøbbel.

– Det er blitt en kultur blant noen innenfor Asker og Oslo at det er kult å dra ut i 
slåsskamper, sier Niels Semb.

– Det er mye sjalusi blant guttene. De har lett for å bli voldelige når en jente de liker er 
med en annen gutt. Da er det lett å gjøre noe man angrer på dagen etter, sier Daniel 
Elston.

https://www.youtube.com/watch?v=0lSeznt_3
Nghttps://www.youtube.com/watch?v=0lSeznt
_3Ng

https://www.youtube.com/watch?v=0lSeznt_3
Ng
https://www.youtube.com/watch?v=0lSeznt_3
N





Grovere vold!



Skole og russetid, en utfordring?

▪ Henge opp bannere på skolen/sikkerhet

▪ Skole og russetid

▪ Jobb/skole

▪ Våre naboer

▪ Russebesøk i grunnskolen

▪ Avgangsball onsdag 8. mars

▪ Ingen russeaktiviteter før 29.april , gjelder 
alle skolene i Follo

▪ Frokost for avgangselevene i mai



Hva kan dere som foresatte gjøre i russetiden?

• Danne foreldrenettverk /Facebookgruppe

• Vær med og finn buss og sjåfør

• Vær med på å skrive kontrakt.

• Følg med på hva russen kjøper av alkohol (smuglervarer/metanol)

• Bry deg om andre russ. Re opp en ekstra seng og lag litt ekstra 
nattmat. Følg med og ta ansvar.

• Lage kjøre/hentelister



Hva kan dere som foresatte gjøre i russetiden?

• Ha tlf nr til nære venner.

• Vær tilgjengelig i tilfelle noe skulle skje. Tilby deg å kjøre og 
hente/lage kjørelister

• Sørg for at russen får med seg varme klær, vann og noe mat i sekken.

• Send melding eller ring i løpet av festen og sjekk om det går bra.

FØLG OPP – FØLG MED



Hva kan dere som foresatte gjøre i russetiden?

• Ta praten dagen etter. Dersom ungdommen kommer hjem 
overstadig beruset, er det liten vits å starte en krangel der og da. Vent 
til dagen derpå med alvorsprat

• Ikke vær redd for å være voksenpersonen og vær tydelig på hva du 
mener!

• Klare avtaler! Hvem, hva hvor?

• FØLG OPP – FØLG MED



Samtykkeskjema for elever som er fylt 18 år



Nyttige nettsider for info 

• Statens veivesen:

• https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Russ

• Rustelefonen.no Tlf : 915 08 588

• Politiet.no Tlf: 02800

• Forebyggende politiet i Follo Andreas Bjørnteig Tlf 48898631

• Russeguide for foresatte og foreldre:
https://rusinfo.no/aktuelt/russeguide/foreldre-foresatte-og-russefeiring/

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Russ
https://rusinfo.no/aktuelt/russeguide/foreldre-foresatte-og-russefeiring/


Kontaktinfo

•Miljø- og sikkerhetsansvarlig:

Gunnar Solvang

Gunnarso@viken.no

Tlf:91807200

mailto:Gunnarso@viken.no


-Hva gjør ungdommen din hvis det har 
skjedd noe den angrer skikkelig, 
skikkelig mye på?

-Er ungdommen din en som dilter, eller 
en som forsvarer grenser? 

-Hvem er det som styrer hva som 
foregår og hvordan ser de på seg selv 
som aktør?

-Hva ville ungdommen din sagt og gjort 
dersom hen ble tilbudt kokain på fest? 

-Hva krever din håpefulle av andre som 
vil være med å feste? 



Seksuelt overførbare infeksjoner 
(SOI)

-Klamydia og gonoré! 

-I 2022 har det vært en sterk økning 
av gonorétilfeller i Norge

-Smittemåte: seksuell kontakt via 
slimhinner i kjønnsorganene, hals 
eller endetarm

-Anbefales testing ved ubeskyttet sex 
med ny partner 

-Vi tester for klamydia og gonoré på 
skolen og på helsestasjon for 
ungdom (HFU). 



Alkoholforgiftning

• Sløv, døsig

• Trett, snøvlete, vanskelig for å snakke

• Ustø gange, raver, klarer ikke å gå

• Klarer ikke å gjøre rede for seg

• Sovner

• Pusten går saktere, blir mer overfladisk

• Tisser på seg

• Hjertet får ikke nok oksygen, hjerteflimmer og evt. hjertestans

NB! KULDE FREMSKYNDER DENNE PROSESSEN



Bevisstløs? Hvordan hjelpe?

TILTAK;

-Vekke personen

Hvis ikke kontakt:

-Sjekk pusten

-Ikke gå fra personen

-Legge personen i stabilt sideleie

-Ta personen inn i buss/bil og pakk 
inn i varme pledd/klær 

-Ring legevakt/ ambulanse 113



Overgrep i russetiden

• De fleste overgrep skjer av jevnaldrende

• Utydelig grenser mellom frivillig sex, press og 
tvang

• Sterk sammenheng med alkohol

• Undersøkelser viser at ca. 30% av jenter i vgs. 
har opplevd å bli befølt mot sin vilje/ utsatt 
for seksuelle overgrep

• Flest i alderen 18-24 år

• «2019: Etter tre av de store landstreffene for 
russ i fjor mottok politiet 
voldtektsanmeldelser»

• Seksuelle overgrep/krenkelser på nett



Russ… 7 ganger 
større sjanse for 

voldtekt…

• TALL FRA 2018 i Oslo

• 16 anmeldte voldtekter

• 5/16 voldtekter der andre observerte uten å 
gripe inn

• 4/16 voldtekter ble filmet, tre av dem delt i 
sosiale medier

• 9/16 var russ overgriper

• 13/16 var russ offer



Hvordan støtte ungdommene i 
russetiden? 
• Sørg for at de får sovet

• Sørg for at de får i seg mat i løpet 
av dagen

• Send med de vannflasker når de 
skal ut

• Sørg for at de har med 
ørepropper/hørselvern

• Sørg for at de har med seg varmt 
tøy

• Bry deg om hvor  de skal og hvem 
de skal være med

• Vær beredt på å kunne hente 
ungdommen om de skulle ha 
behov for dette  



Kontaktinfo:
-Helsesykepleier

Tine Gundersen,

Tlf. 477 85 142

-Psykisk helsearbeider

Hege Rønnevig, 
tlf. 900 77 741

Helsestasjon for ungdom, Frogn.
Åpent mandager 14:30-17:30. 
Drop-in, eller tlf. 64906262



TAKK FOR NÅ!
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