
Velkommen

Frogn videregående skole
Vg1 - møte for foresatte, 17.aug 21



Gratulerer!!
Ditt barn har blitt Businesselev! 







Etter 3 år

Innovasjon og 
teknologi

Bærekraft og 
globalisering

Nettverksbygging 
og 

kommunikasjon

Handlekraft og 
nysgjerrighet

Business
eleven



Hva er Businesslinja?
• Entreprenørskap

• Studieforberedende

• Fagene

• Tverrfaglige prosjekter – Prosjekt 1

• «Det har jeg aldri hørt om, men jeg vet 
hvordan jeg skal finne det ut!»

• Start ups

• Dagsaktuelt

• Forventinger



Timeplan
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

08:10 – 08:55 Engelsk Engelsk Markedsføring og 

innovasjon

Norsk Naturfag

09:00 – 09:45 Engelsk Engelsk Markedsføring og 

innovasjon

Norsk Naturfag

09:50 – 10:35 Engelsk Matematikk (1P eller 

1T)

Markedsføring og 

innovasjon

Matematikk (1P eller 

1T)

Norsk

10:40 – 11:25 Teknologi og 

Forskningslære

Matematikk (1P eller 

1T)

Markedsføring og 

innovasjon

Matematikk (1P eller 

1T)

Norsk

11:55 – 12:40 Teknologi og 

Forskningslære

Forretningsdrift Markedsføring og 

innovasjon

Matematikk (1P eller 

1T)

Kultur og 

samhandling

12:45 – 13:30 Teknologi og 

Forskningslære

Forretningsdrift Markedsføring og 

innovasjon

Klassens time (30 

min)

Kultur og 

samhandling

13:35 – 14:20 Teknologi og 

Forskningslære

Forretningsdrift Forretningsdrift Kultur og 

samhandling

14:25 – 15:10 Teknologi og 

Forskningslære

Kroppsøving Forretningsdrift Kultur og 

samhandling

15:15 – 16:00 Teknologi og 

Forskningslære

Kroppsøving Forretningsdrift Kultur og 

samhandling



https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-

oestlandssendingen/201901/DKOA99012219/avspiller

Vi er også i nyhetsbildet:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/201901/DKOA99012219/avspiller


Skolens satsningsområder

• OPPSTARTSDAGENE: (denne uken)

• Læringsmiljø / Lære å lære

• Bærekraft

• Samfunnsengasjement

• Livsmestring

• Trygge og nytenkende



Introprosjekt: Verdiskapning

• Mål:
- Koble skolens satsingsområder opp mot business
- «Studieforberedende» -> lære å lære, kildekritikk
- Danne et godt grunnlag for oppstart av egen bedrift 
/ start-up
- Vise at vi er ambisiøse på elevenes vegne

• Satsingsområdene våre igjen: Læringsmiljø / Lære å 
lære, bærekraft, samfunnsengasjement, livsmestring



Introprosjekt: Verdiskapning

• Et tverrfaglig prosjekt 

• Elevene skal velge seg en virksomhet 

• Analysere markedstilpasning, drift og 
verdiutvikling

• Følge nyhetsbilde og være oppdatert på 
børssituasjonen

• Se på selskapets bærekraftprofil (ikke bare miljø!)

• Reflektere over egne lærings- og arbeidsprosesser



Noen ord fra elevrådet:



Lærere
• Kontaktlærere:

Julian Taghawi Moussawi (programfag) 

julianmou@viken.no

Mob: 909 53 577

Monica Nave (programfag)

monicana@viken.no

Mob: 975 29 057

mailto:julianmou@viken.no
mailto:monicana@viken.no


Lærere
Anne Paulenz Brooks (naturfag og matematikk)

annebr@viken.no

Christoffer Haugland Paulshus (naturfag)

christoffp@viken.no

Karoline Kilsti Vassenden (norsk)

karolinv@viken.no

Kristina Victoria Vahl (engelsk)

kristinav@viken.no

Espen With-Hanssen (teknologi og forskningslære)

espenwi@viken.no

Elin Buer (kroppsøving)

elinbu@viken.no

mailto:annebr@viken.no
mailto:christoffp@viken.no
mailto:karolinv@viken.no
mailto:kristinav@viken.no
mailto:espenwi@viken.no
mailto:elinbu@viken.no


Nøkkelpersoner
Pernille Herje Haga

Rektor

Trond Kristensen

Assisterende rektor

Cecilie Borge Hammer

Avdelingsleder HUMBUS og SR voksen og 

trinnleder BUS



Nøkkelpersoner

Gro Høisæter – Rådgiver

Gunnar Solvang – Miljøarbeider og 

sikkerhetsansvarlig

Rune Heiestad

Avdelingsleder sentrum 



Nøkkelpersoner

Tine Gundersen

Helsesykepleier

Hege Helene Rønnevig 

Psykisk helsearbeider



Visma in School (VIS)
• Skolens plattform for:

• Elevinformasjon

• Fraværsføring

• Egenmeldinger

• Dokumentasjon på fravær

• Foresattes tilgang er begrenset..



Kommunikasjon - foresatte

• Facebook: «1BUS 21/22 Foresatte»

• Lukket gruppe

• Søk opp og send forespørsel – vi legger deg til 

• Innblikk i skolehverdagen og hva elevene 
driver med ☺

• Informasjon til foresatte



• Maks 10% fagfravær
• Dersom over 10%, medfører det ikke karakter i faget 

• Udokumentert (teller i 10%)
= ferie, kjøreopplæring, syk uten legemelding, skulk

• Dokumentert (teller ikke i 10%)
= helsegrunn med melding fra en i «hvit frakk»
idrettsfravær, politisk, velferd

• Aktiviteter i skolens regi gir ikke fravær

• Elevene forventes å følge med på eget fravær

• Covid19 - Egenmeldinger

• Varsel sendes ved ca 5% 

• Ikke kvalifisert til å rykke opp til neste trinn ved karakter 1 
eller IV) i et fag.

Fraværsføring - varsling



Nyttig informasjon
• Fritak fra sidemål/kroppsøving

• Lånekassen/PC

• Bøker må erstattes!



Forventninger eller spørsmål?


