
Viken viser vei. viken.no

Velkommen til kontaktmøte Vg1 28.09.21!



Plan

• Siden sist

• Skolehelsetjenesten

• Karriereveiledning

• Fag og fagvalg 



Siden sist..

• Undervisning

• Ekskursjoner med fagdager

• Miljøaktiviteter / revy / Vallermarsj

• Lære å lære: Studievaner og studieteknikk, den viktigste faktor for å 
lykkes med utdanning. Samarbeid med Olav Schewe
«superstudenten». Elevene får tilgang på :http://app.superlaering.no

• VIS/foresatte/informasjon

http://app.superlaering.no/


Helsesykepleier

Hanne Gry Marthinsen

E-post: 
hanne.marthinsen@baerum.kommune.no

Tlf: 46415835

mailto:hanne.marthinsen@baerum.kommune.no


Hvordan har ungdommen det i hverdagen sin?
Samtaler etter behov

Samarbeid på skolen:

• Foreldre

• Lærere 

• Rådgivere

• PP-Tjenesten 

Alltid med samtykke fra eleven

Utenfor skolen:

• Fastlegen

• PHTU, Psykisk helseteam for ungdom

• HFU, helsestasjon for ungdom

• Rusforebyggende team

• Ressursteam for ungdom

• Spesialisthelsetjenesten

• Informasjon: 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/
helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-
unge2/

https://www.asker.kommune.no/barn-unge-
og-familie/

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/
https://www.asker.kommune.no/barn-unge-og-familie/


Ungdataundersøkelsen (2019) viser de fleste har 
det bra!
De er fornøyde med helsen sin og er fornøyde med foreldrene sine

Men, skårer høyt på:

• Stress, press

• Ofte slitne og trøtte

• Sammenlikner seg mye med andre

• Stiller høye krav til seg selv, faglig, kroppslig og sosialt



Hva kan dere foreldre gjøre?

• Tilrettelegge for primærbehovene som 

søvn, måltider, hvile, aktivitet

• Vis at dere bryr dere!

• Kanskje bestemme dere for hvilke kamper som er viktigst å ta og hvilke 
som ikke er så viktige..

• Husk, livet består av små og store utfordringer som vi skal lære oss å 
takle og at det er vanlig at stemningsleie svinger ekstra i ungdomstiden



Skolene er på grønt nivå og 
samfunnet er gjenåpnet

• Undersøkelser viser at ungdom flest har tålt tiden med 
koronarestriksjoner godt, men de som har hatt det 
vanskelig fra før har opplevd å slite mer.

• I skolehelsetjenesten har vi sett litt mindre motivasjon 
for skolearbeid, opplevelse av mangel på struktur og 
noen har følt på de sosiale begrensningene og opplevd 
seg ensomme.

• Det har vært en litt ugrei start for ungdommene deres, 
men skolen har et stort fokus på miljø og trivsel.  



Fasen vi er inne i nå 
kalles «normal hverdag 
med økt beredskap».  
FHI anbefaler:

• Fremdeles viktig med god hoste 
og håndhygiene

• Alle som er syke bør holde seg 
hjemme og ha lav terskel for å 
teste seg. Dette gjelder også for 
vaksinerte

• Alle med nyoppståtte 
luftveissymptomer eller andre 
symptomer på covid-19, 
uavhengig av vaksinasjonsstatus, 
bør teste seg



Vi ønsker å legge til rette for 3 gode år på Valler!

• Ta kontakt hvis dere lurer på noe.

• e-post, Teams eller på mobil, kontaktinformasjon på hjemmesiden.



Rådgivertjenesten
Bevisstgjøre, legge til rette for karrierelæring og en god skolehverdag



Hva gjør vi?

• Karriereveiledning

‒ Legge til rette for karrierelæring 
gjennom klassens time og ulike 
aktiviteter

‒ Informasjon om programfag og arbeid 
med elevens fagløp

‒ Info og veiledning; bli kjent med ulike 
studieveier

• Sosialpedagogisk rådgivning

‒ Ivareta elevens psykososiale helse

‒ Hjelpe eleven med personlige, sosiale 
og emosjonelle problemer som kan ha 
betydning for elevens opplæring og 
sosiale forhold på skolen

‒ Samarbeid med helsesykepleier, 
pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 
og skolens ledelse



Klassefordeling rådgivere

• Synnøve Skjelten

1A 
1B

1C

1G

synnovesk@viken.no

67805775

• Ida Selmer

1D

1E
1F

idase@viken.no

67805774

mailto:synnovesk@viken.no
mailto:idase@viken.no


Karrierelæring

Programfag

Videre studier

Foresatte som støtte

Livslang læring

Ukjente situasjoner

Foresatte som veiledere

Yrker vi ennå ikke kjenner



Tidsplan
Uke Hva 

38, 41 og 45 Klassens time
informasjon og aktiviteter knyttet 
selvinnsikt, hva husker de fra 
utdanningsvalg og vekt på 
programfagene

39 Kontaktmøte foresatte

42, 43, 44 Intervju og møter med 
programfagslærerne

47 Fokus-uke

49 Fagtorg

50 Prøvevalg

I løpet av januar Endelig valg

1.Mars www.vigo.no – søke skoleplass

http://www.vigo.no/


Programområder

Språk, samfunnsfag og økonomi

ELLER

Realfag

VG 1 VG 2

Elevene må velge tre eller fire ulike programfag innen sitt valgte område

• Minst to av disse fagene skal være gjennomgående i to år 
(fordypning/stolpe)

• Det tredje faget er et fritt programfag (kan være annet programområde)
• Det eventuelt fjerde faget er erstatningsfag for matte som fellesfag (2P)



Fagvalg og forbehold

• Gjennomsnittsstørrelse på gruppene ca. 23-24 elever. Ikke alle fag som 
er med i valgrunden blir etablert. Elever som har valgt disse fagene vil 
få tilbud om justeringsvalg. Det tas også forbehold om fagkombinasjon.

• Seriøsitet ved valg. Føringer på skolens planlegging av neste skoleår. 
Begrensede muligheter til å bytte etter fagvalget i vinter. 



Agenda fag og kompetanse

• Neste skoleår

• Fagtilbud

• Vitnemål og studiekompetanse

• Diverse info



Fraværsgrensen
Koronafravær oppheves fra 11.10.21.

Ikke lengre foresatte eller egenmelding for dem over 18.

Dokumentasjon ved sykdom kan kun gis av helsepersonell

Se hjemmesiden vår under «nyheter»



Hva er nytt med Fagfornyelsen?

• Nye læreplaner i vg2

• Fordypning/dybdelæring

• Progresjon /utvikling i fellesfagene

• Utforsking

• Tverrfaglighet

• Dybdedager – skape relevans



Inntak skoleåret 2021/22
• Søknad om inntak for hvert år!

• Ny søknad 1.mars 2021 til VIGO, svarfrist medio juli

• Må velge mellom programområdene: 

• Realfag

• Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

• Fortrinnsrett på «egen» skole forutsatt tilstrekkelig godt resultat

• Utveksling?
• Fortsette der man slapp – tilbake til Vg2
• Hoppe over et klassetrinn i Norge – tilbake til Vg3 (krever godkjenning)
• Informasjonsmøte for elever og foresatte vinteren 2021

• Fagvalg på Valler – intern prosess (uavhengig av VIGO/Inntakskontoret) vinteren inneværende skoleår



Fellesfag Vg1 – fag alle elever i SSP må ha; 
• norsk (4t)
• kroppsøving (2t)
• fremmedspråk (4t)
• engelsk (5t)*
• geografi (2t)*
• matematikk 1T eller 1P (5t)*
• naturfag (5t)*
• samfunnsfag (3t)*

Programfag – ikke i VG1

* Fem avsluttende fag i Vg1, med standpunktkarakter og mulighet for eksamen i ett fag.



Vg2
• Norsk (4t)
• Historie (2t) 
• Kroppsøving (2t)
• Fremmedspråk (4t)* 
• Matematikk  2P (3t)* ??

• Tre eller (fire) programfag*
• *Fem avsluttende fag

Vg3
Fellesfag: Norsk (6t)*, Historie (4t)*, Kroppsøving (2t)*, Religion og etikk (3t)*
Tre programfag*
* Syv avsluttende fag



Realfag på Valler
• Biologi 1 og 2

• Fysikk 1 og 2

• Kjemi 1 og 2

• Matematikk R1 og R2

• Matematikk S1 og S2

• Teknologi og forskningslære 1*

• Matematikk X (3t)*

• Programmering og modellering X (3t)*

• Bonuspoeng for realfag
‒ 0,5 poeng

‒ R2 og Fysikk 2 gir 1 poeng

‒ Matematikk X og Programmering og modellering gir ikke poeng

‒ * Ikke tilbud om nivå 2 dette skoleåret.



Ulike løp i matematikk

1T 1P

2P

R2 S2

R1 S1

Vg1

Vg2

Vg3

X
R2

R1

UiO



Økonomi og samfunnsfag på Valler

• Historie og filosofi 1

• Politikk, individ og samfunn

‒ Sosiologi og sosialantropologi (1)

‒ Politikk og menneskerettigheter (2)

• Rettslære 1 og 2

• Psykologi 1 og 2

• Samfunnsøkonomi 1 og 2

• Næringslivsøkonomi

‒ Økonomistyring (1)

‒ Økonomi og ledelse (2)



Språkfag på Valler

• Engelsk
‒ Engelsk 1 (Vg2)

‒ Engelsk 2 (Vg3)

• Fransk, spansk og tysk
‒ Nivå 3

‒ Bygger på fellesfaget nivå 2

‒ Samarbeid med andre skoler

‒ Nivå 3 gir 1 bonuspoeng



Kunst, design og 
arkitekturfag på Valler

Kunst og visuelle virkemidler 1 og 2

• Visuelle virkemidler

• Materiale, uttrykk og teknikker

• Kunst og kulturhistorie

Design og arkitektur 1

• Arbeid med skisser

• Produksjon av prototyper og modeller

• Ferdigstille større og mindre prosjekter

• Utforme tegninger og modeller så din 
idé blir forstått av andre

• Design og arkitekturhistorie



Morsmål på Valler

• Morsmål eller språk man kan «utenfra» kan/bør dokumenteres selv om man 
ikke har vært elev i språket.

• Et slikt språk kan enten erstatte fellesfaget i fremmedspråk eller være et 
eget programfag i fremmedspråk.

• Eksamen som privatist – skriftlig eksamen arrangeres på Valler. Påmelding 
hos assisterende rektor, Brage Sandmoen, innen 10. januar.

• Bonuspoeng



Olympiader

• Realfagsolympiader:
- Elever på nasjonalt nivå i biologi, 
matte, fysikk, kjemi og informatikk.
- Internasjonalt nivå i informatikk.

• Olympiade i språk – se 
hjemmesiden

• Erasmus+/internasjonalisering



Vitnemål og studiekompetanse

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXk7a2-snWAhXIDpoKHY6aDl4QjRwIBw&url=http://gallery.yopriceville.com/Free-Clipart-Pictures/School-Clipart/Diploma_PNG_Clipart_Image&psig=AFQjCNG1l5fcckcQYp0Dydgv3JlepzfFCg&ust=1506759418111735


Generell studiekompetanse (GENS)

• Alle som fullfører og består tilbudet på Valler med lovlig 
fagkombinasjon oppnår generell studiekompetanse

• Kvalifiserer for studier på høyskole og universitet



Spesiell studiekompetanse

• En del studiesteder krever at de som skal begynne der har bestått 
spesielle fag på videregående skole.

• Fag som kreves for spesiell studiekompetanse i Norge er utelukkende 
knyttet til programområde for realfag.

• Samordna opptak; www.samordnaopptak.no

• www.utdanning.no

http://www.samordnaopptak.no/


Vitnemål

FØRSTEGANGSVITNEMÅL

• Normert tid – 3 år

• Innvilget forlenget tid, f. eks. 
sykdom, idrett, utveksling

• Privatisteksamener innenfor 
normert tid

• Til og med fylte 21 år

• 50% av studieplassene er reservert

FORBEDRINGSVITNEMÅL
• Mer enn tre år i vgs. uten at man 

er innvilget forlenget tid

• Ta fag etter treårig løp for å dekke 
krav til spesiell studiekompetanse 
eller øke antallet bonuspoeng

• Forbedre ett eller flere fag etter 
tre år – «ta opp fag»



Eksamensperioden



Eksamensperioden våren’22
• Uke 16-17-18 Sluttvurdering/heldagsprøver

• Tirsdag 12.5 kunngjøring skriftlige trekkfag

• Skriftlig eksamensperiode 18.5 – 3.6

• Med forbehold:
muntlig eksamen vg1:
trekkes 8.6, obligatorisk forberedelse på skolen 9.6 og gjennomføres 10.6

• 20-25% av elevene trekkes ut til eksamen

• Siste skoledag er 17.6  og første skoledag etter ferien 17.8



Miljøskapende tiltak

• Bli kjent-turer

• Kalvøyadagen

• Gutte-/jentefrokoster

• Vallermarsjen

• Valler-revyen

• Skidag

• Vallerstafett

• Sjakk-turnering

• Basket-turnering

• Skolegårdsdans



Hva nå?

• Færre gode råd – flere gode spørsmål 
Nysgjerrighet – undring – ansvarliggjøring – felles refleksjon

• Husk; du har gjort dine valg – nå er det ungdommen 
som skal velge

• Hvordan lære ungdommen å velge – vi må jobbe sammen:

https://www.youtube.com/watch?v=k5szaXiWH-8&t=174s

Lykke til!

https://www.youtube.com/watch?v=k5szaXiWH-8&t=174s

