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Om Stovner videregående

u Ca 720 elever

u 110 ansatte

u Studiespesialisering

u Helse– og oppvekstfag

u Bygg- og anleggsfag

u Teknikk og industriell produksjon



Helse- og oppvekstfag

VG1: Helse- og 
oppvekstfag

VG2: HudpleieVG2: 
Helsefagarbeider

VG3: Hudpleier



Bygg- og anleggsfag

VG1: Bygg- og 
anleggsfag

VG2: Byggteknikk 
(tømrer)

VG2: Klima, 
miljø- og 

energiteknikk 
(rørlegger)

VG2: 
Overflateteknikk 

(malerfaget)



Teknikk og industriell 
produksjon

VG1: Teknikk og 
industriell 
produksjon

VG2: Kjøretøy 
(bilmekanikerfaget)



Studiespesialisering på Stovner

VG1: 
Studiespesialisering

VG2: Språk, 
samfunnsfag/økonomi

VG2: RealfagVG2: Utland  (både 
REA og SSØ)

VG3: Realfag

VG3: Språk, 
samfunnsfag, 

økonomi



Studiespesialisering på Stovner

u 4 – 5 – 4  – ca 450 elever

u En klasse i London Vg2 (byomfattende tilbud)

u 2 klasser allmennfaglig påbygg Vg3 (byomfattende tilbud)



Opplæringsloven om forsert løp

§ 1-15 

Tilbud om fag fra 
videregående opplæring til 
elever på ungdomstrinnet 

som har tilstrekkelig 
kompetanse



Bakgrunn for tilbudet

u Byrådssak 249 av 2012

u Strategi om talentutvikling i 
Osloskolen

u Stortingsmelding om kvalitet og mangfold i fellesskole. 

u Øke antall ungdomsskoleelever som tar 
fag fra videregående skoles nivå



Hvem kan begynne?

Tilbudet gjennomføres i et samarbeid mellom Stovner vgs 
og følgende ungdomsskoler: Ellingsrud, Granstangen, 
Haugenstua, Lindeberg, Rommen, Stasjonsfjellet og 
Tokerud.

Tilbudet gis til elever som har tilstrekkelig kompetanse til å 
delta i opplæring på videregående nivå. Karakter 5 eller 6 i 
faget.



Vurdering

Grunnlaget for vurdering:

u Læreplanens samlede mål

u Eleven skal møte frem og delta aktivt i undervisningen

u Mangler lærer vurderingsgrunnlag skal det normalt ikke 
settes karakter ved halvårsvurdering eller standpunkt



Vurdering

u Stort fravær kan føre til manglende vurderingsgrunnlag

u Ved fare for manglende vurderingsgrunnlag skal elev og 
foresatte varsles

u Fraværsgrense på 10 %: 

u Udokumentert fravær over 10 % av årstimene i faget gjør 
at du ikke får karakter i faget. 



Karakter og eksamen

u Du får vanlig vitnemål fra ungdomsskolen og 
kompetansebevis fra VGS med forseringsfaget

u Hvis du tar fag fra videregående opplæring, skal du ha 
standpunktkarakter i faget. Du kan bli trukket ut til 
eksamen i faget

u Du er med i trekkordning til eksamen både ved 
ungdomsskolen og videregående. Ved eksamenskollisjon 
har ungdomsskoleeksamen forrang. 

u Vgs-eksamen blir utsatt til høsten. Den blir ikke «borte»



Hva skjer i VG1?

u Du kan forsere i ett fag (engelsk eller matematikk) 

u På VGS kan du fortsette forseringen eller ta faget på 
nytt, uten å måtte melde seg opp som privatist. På 
vitnemålet skal den siste karakteren føres, hvis den er 2 
eller bedre



Krav og forventninger

u Matematikklærer og elever sier:

u Fag med mye teori

u Fint for elever som "kjeder" seg og får for lite 
utfordringer i US.

u Arbeidskrevende

u Lekser 1-2 timer per uke

u Fravær fører til mere hjemmearbeid

u Funksjonslære, algebra, geometri og sannsynlighet



Praktisk gjennomføring

u Undervisning: tirsdag og torsdag (1430-1630)

u Tirsdag 28. august 2018: Oppstart

u Torsdag 6. juni 2019: Avslutning

u H18: Heldagsprøve termin 1 (på Stovner), gjennomføres 
i vanlig undervisning, 2 økter

u Ca 15. januar 2019: Halvårsoppgjør

u V18: Heldagsprøve termin 2 (på Stovner), gjennomføres 
i vanlig undervisning, 2 økter

u Standpunktkarakter settes ca 8. juni



Påmelding

u Påmelding til egen ungdomssskole

u Ungdomsskolene melder inn til Stovner videregående 
fredag 22. juni

u Det er fullt mulig å trekke seg underveis i skoleåret, 
men:

u Ikke vent for lenge!

u Det er også mulig å melde seg på etter skolestart, men:

u Ikke vent for lenge!


