
Vg3 og 4PÅ 
Russ - eksamen - vitnemål

Frogn vgs 23. mars 2021



Agenda

• Oversikt over kontaktlærere og rådgivere
• Orientering om høyere utdanning og karriereveiledning
• Orientering om eksamen og vitnemål
• Vg3-avslutning (sannsynligvis) mandag 21.6.21
• Russetid, hvordan være gode foreldre i russefeiringen



Kontaktlærere, trinnledere og rådgivere

3IDA SVER Erik Svendsen Erik Svenden Gro Høisæter

3IDA LASI Sigurd Johan Lande Erik Svendsen Gro Høisæter

3SSB WEPE Petter Werner Cecilie Hammer Berit Vike

3STA PEAS Astrid Pettersen Rune Heiestad Gro Høisæter

3STA PEAS Astrid Pettersen Rune Heiestad Gro Høisæter

3STB ULEI Eirin Ulvestad Rune Heiestad Gro Høisæter

3STB NIEL Elise Nicolaisen Rune Heiestad Gro Høisæter

3STC ASGI Gitta Astrup Rune Heiestad Gro Høisæter

3STC EIIN Ingunn Eidhamer Rune Heiestad Gro Høisæter

3STD HATR Trond Haugen Rune Heiestad Berit Vike

3STD LUPE Per Lund Rune Heiestad Berit Vike

3STE MASA Sandra Fossumstuen Rune Heiestad Gro Høisæter

3STE IVMO Morten Iversen Rune Heiestad Gro Høisæter

4PÅ LIAN Tor Øyvind Westbye Erik Svendsen Berit Vike

Rektor Pernille Haga (476 90 322) 
Ass. rektor Knut Krogstad (482 41 487)



Nøkkelpersoner

Miljø- og      
sikkerhetsansvarlig:

Gunnar Solvang
Tlf: 918 07 200

Helsesøster

Hege Rønnevig
Tlf: 900 77 741



Veien videre

Søking til 
høyere utdanning



6

Fagtyper og 
vitnemål

Fag- og timefordeling 
for elever på
studiespesialisering

http://www.udir.no/Upload/vitnemal/VGO/5/1_VM-ST-Realfag.pdf


Generell studiekompetanse



Oslo kommune, Utdanningsetaten

Generell studiekompetanse

Eksempler på yrker som krever matematikk 2P: 

Jurist Ingeniør Økonom Geolog
Farmasøyt Prest Tannlege Lektor
Adjunkt Befal Lærer Forsker
Psykolog Veterinær Politi  Megler
Advokat Sykepleier Fysioterapeut  Optiker 
Revisor          Lege Sosiolog   Barnevernspedagog 

Yrker markert med rødt krever mere enn matematikk 2P samt flere realfag.



Poengberegning



Tilleggspoeng

• Maksimalt 4,0 poeng til sammen
• Realfagspoeng

– 0,5 poeng for hvert 5 timers realfag
– 1,0 poeng for: Fysikk 2 og Matematikk R2

• Fremmedspråk som programfag (som privatist*)
– 0,5 poeng for fag på nivå I og Nivå II
– 1,0 poeng for fag på nivå III
*tilbys ikke på Frogn, kan leses på egen hånd etter søknad



Samordna opptak - inntakskrav 1



Samordna opptak - inntakskrav 2



Samordna opptak - inntakskrav 3



Karriereaktiviteter 20-21

Uke 34 Info i alle Vg3 klasser og 4PÅ om søkefrister og karriereaktiviteter gjennom året 
Uke 47 Webinar – Studier i utlandet
Uke 2-7      Ulike webinarer: NTNU, lærerutdanning, jusutdanning, medisin, folkehøyskoler etc..
Uke 3         Universitetsturne – digital . 10 av de største universitet/høgskoler i Norge. Obligatorisk
Uke 4-5      Digital info: andre søkefrister som studier i utlandet, politihøyskolen, privatisteksamen
Uke 7          Utdanningsmesse - digitalt. Obligatorisk. Informasjon og presentasjon. 
Uke 9- 11 Åpen dag m/webinarer ved mange universitet og høgskoler – NMBU, UiO,      

NTNU, NIH, Digital messe studier i utlandet. – Se Frogn Elev
Uke 9-10    Info om søking til universitet/høgskoler i klasser (karriereveileder/kontaktlærer) 

www.samordnaopptak.no
Uke 16     Søknadsfrist universitet og høgskoler  - 15.april
Hele året: Individuell veiledning etter behov – tilbudet er godt benyttet av elevene.

http://www.samordnaopptak.no/


Vitnemål
• Sensur skriftlig eksamen torsdag 17.6 og fredag 18.6 

(skriftlig eksamen er annullert)
• Kunngjøring eksamensresultater – muntlig løpende

(Uklart pr 23. mars)
• Dokumentasjon på papir klart forhåpentligvis til 

avslutning avgangselever 21.juni
• Kompetansebevis – hvis huller
• Vitnemål – alle fag og eksamener er bestått

• Elektronisk vitnemål klart 25.juni 
• Sjekk at det ligger i Samordna opptak før 1.juli

• Private og utenlandske skoler
• Sende på papir 



Eksamen 1
• sluttvurdering i alle fag
• Eksamensregler for ST og IF

– minst fire eksamener
– minst èn muntlig eksamen
– norsk hovedmål, skriftlig eksamen, obligatorisk
– norsk sidemål, trekkfag
– minst en eksamen innen programfagene

• Eksamensregler for 3BUS og 4PÅ
– minst tre eksamener
– minst èn muntlig eksamen
– norsk hovedmål, skriftlig eksamen, obligatorisk
– norsk sidemål, trekkfag

-



Eksamen 2

• eksamensperiode
– skriftlig eksamen: ons 19. mai – tor 3. juni
– muntlig eksamen: tir 8. juni – ons 16.juni   
– eksamen i norsk hovedmål: fre 21. mai
– offentliggjøring av trekk: ons 12. mai kl. 0900
– sensurmøter tor 17. juni og fre 18. juni

• hjemmeside
– mer informasjon om eksamen



Eksamen 3
Verd å vite:
• I fag med vurdering 1-en i standpunkt

• karakter 2-to eller høyere på eksamen gi 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.



110 m hindring



Prestasjonsdempende faktorer

• Fravær i Vg3 – spesielt i vårterminen
• Underyting, halv fart, standpunkt ned i Vg3
• Russefeiring – eksamen – sykefravær
• Utbrenthet – slitne på eksamen – dårlige 

resultater – den tunge veien til 
«Bjørknes private gymnas»



«Prosjektleder i eget liv»
Motivasjon:
• Benytt riktig motivasjonskilde, 

mestringsfølelse – hva gjør jeg der 
hvor jeg lykkes - overføringsverdi

Mål:
• Sette seg delmål

Prioriteringer:
• Hva skal bort? Velg bort og stå på sine prioriteringer

Balanse:
• Balanse i hverdagen, jevn jobbing, ikke skippertak
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