
VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR VG3! 



Vi er stolte av elevene 
våre!



Russ på Elvebakken

Russetiden



Alle Vg3 elever og 
foresatte er invitert 
til avslutning i 
konserthuset  
18. juni kl 19.00

AVSLUTNING I KONSERTHUSET



TETT PÅ ELEVENE

• Triangelmøter: kontaktlærer, rådgiver, 
avdelingsleder 
• Rådgiver, studieleder og lærere på 
Solli plass (læringssenteret)



•Kontaktlærer 
•Faglærer 
•Teamsamarbeid 
•Vurderingssamarbeid 
•Faglig utvikling 
•Sensor på eksamen

LÆRERNE PÅ ELVEBAKKEN



FRAVÆRSGRENSER

• Fraværsgrensen på 10% gjelder 
udokumentert fravær i 
enkeltfag 
• Dokumentert fravær kommer i 
tillegg 
• Skriftlig varsel hvis eleven står i 
fare for ikke å vurdering i faget 
• Ingen faller ut på grunn av 
fravær alene



FRAVÆR

• Fravær føres på vitnemålet for 
hvert år 
₋ årsak til fravær kan legges som vedlegg 

• Inntil 10 dager fravær per skoleår 
kan trekkes fra 
₋ Helse- og velferdsgrunner 
₋ Arbeid som tillitsvalgt 
₋ Politisk arbeid 
₋ Hjelpearbeid 
₋ Lovpålagt oppmøte 
₋ Nasjonale og internasjonale 

arrangementer



TILBUD TIL ELEVENE

• Hedda Gafler og Mattesuppe 
• Skrivekurs i vinterferien 
• Eksamenskurs i alle skriftlige fag



FØRSTEGANGSVITNEMÅL

• Du får førstegangsvitnemål når du har fullført 
og bestått videregående skole på normal tid. 
• Halvparten av studieplassene går til søkere med 

førstegangsvitnemål.  
• Du kan søke i denne kvoten til og med det året du 

fyller 21 år. 
• Du kan ikke fjerne fag du har vært trukket ut 

til eksamen i, men du kan gå opp som privatist 
og forbedre karakterer i løpet av de tre årene 
på videregående. Da erstattes standpunkt og 
tidligere eksamenskarakter med den nye 
karakteren. 

• Hvis du går opp som privatist og får en 
dårligere karakter, kan du velge å beholde den 
opprinnelige karakteren.



POENGBEREGNING FOR HØYERE STUDIER

Karakterpoeng  
Gjennomsnittskarakter x 10 

Eksempel:

Gjennomsnitt 4,5 x 10 45



POENGBEREGNING FOR HØYERE STUDIER

Karakterpoeng  
Gjennomsnittskarakter x 10  
+ Realfagstillegg:  
 Fysikk 2 og matematikk R2 gir 1 poeng hver  
 Andre 5-timers realfag gir ½ hver per år  
+ Språktillegg:  
 Nivå III fremmedspråk gir 1 poeng    

 Nivå I og II fremmedspråk gir ½ poeng hver   
  

Eksempel:

Gjennomsnitt 4,5 x 10 45

+ realfagstillegg og 
språktillegg 
            (maks 4 poeng)

  4



POENGBEREGNING FOR HØYERE STUDIER

Karakterpoeng  
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POENGBEREGNING FOR HØYERE STUDIER

Karakterpoeng  
Gjennomsnittskarakter x 10  
+ Realfagstillegg:  
 Fysikk 2 og matematikk R2 gir 1 poeng hver  
 Andre 5-timers realfag gir ½ hver per år  
+ Språktillegg:  
 Nivå III fremmedspråk gir 1 poeng    
 Nivå I og II fremmedspråk gir ½ poeng hver      
= SUM POENG FØRSTEGANGSVITNEMÅL     
+ Poeng for alder:  
    2 poeng per år fra fylte 20 år (maks 8 poeng) 

Eksempel:

Gjennomsnitt 4,5 x 10 45

+ realfagstillegg og 
språktillegg 
             (maks 4 poeng)

  4

= SUM 
FØRSTEGANGSVITNEMÅL

49

+ alderspoeng i 4 år 8



POENGBEREGNING FOR HØYERE STUDIER

Karakterpoeng  
Gjennomsnittskarakter x 10  
+ Realfagstillegg:  
 Fysikk 2 og matematikk R2 gir 1 poeng hver  
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POENGBEREGNING FOR HØYERE STUDIER

Karakterpoeng  
Gjennomsnittskarakter x 10  
+ Realfagstillegg:  
 Fysikk 2 og matematikk R2 gir 1 poeng hver  
 Andre 5-timers realfag gir ½ hver per år  
+ Språktillegg: 
 Nivå III fremmedspråk gir 1 poeng    
 Nivå I og II fremmedspråk gir ½ poeng hver      
= SUM POENG FØRSTEGANGSVITNEMÅL     
+ Poeng for alder:  
  2 poeng per år fra fylte 20 år (maks 8 poeng)  
+ 2 poeng  for folkehøyskole, militæret etc 
+ Forbedring av vitnemålet + nye fag  
= SUM POENG ORDINÆRT VITNEMÅL

Eksempel:

Gjennomsnitt 4,5 x 10 45

+ realfagstillegg og 
språktillegg 
             (maks 4 poeng)

  4

= SUM 
FØRSTEGANGSVITNEMÅL

49

+ alderspoeng 4 år 8

+ folkehøyskole, militære 2

= SUM ORDINÆRT VITNEMÅL 59



www.samordnaopptak.no



TREKKREGLER EKSAMEN

VG3  
MEDIER OG KOMMUNIKASJON

Elevene skal ha 4 eksamener:

Norsk hovedmål

3 trekkfag: skriftlig, muntlig, 
praktisk eller muntligpraktisk

Minst én eksamen må være fra 
MEDIER OG KOMMUNIKASJON



TREKKREGLER EKSAMEN

VG3  
MEDIER OG KOMMUNIKASJON

VG3  
KUNST, DESIGN OG 
ARKITEKTUR

Elevene skal ha 4 eksamener: Elevene skal ha 4 eksamener:

Norsk hovedmål Norsk hovedmål

3 trekkfag: skriftlig, muntlig, 
praktisk eller muntligpraktisk

3 trekkfag: skriftlig, muntlig, 
praktisk eller muntligpraktisk

Minst én eksamen må være fra 
MEDIER OG KOMMUNIKASJON

Minst én eksamen må være fra 
KUNST, DESIGN OG 
ARKITEKTUR



TREKKREGLER EKSAMEN

VG3  
STUDIESPESIALISERING

Elevene skal ha 4 eksamener:

Norsk hovedmål

2 skriftlige trekkfag 
1 muntlig eller muntligpraktisk 
trekkfag

Hvis eleven ikke har nok 
skriftlige eksamensfag, 
erstattes skriftlig eksamen 
med en ekstra muntlig 
eksamen



TREKKREGLER EKSAMEN

VG3  
STUDIESPESIALISERING

VG3  
PÅBYGG TIL 
STUDIEKOMPETANSE

Elevene skal ha 4 eksamener: Elevene skal ha 3 eksamener:

Norsk hovedmål Norsk hovedmål

2 skriftlige trekkfag 
1 muntlig eller muntligpraktisk 
trekkfag

1 skriftlig trekkfag  
1 muntlig eller muntligpraktisk 
trekkfag

Hvis eleven ikke har nok 
skriftlige eksamensfag, 
erstattes skriftlig eksamen 
med en ekstra muntlig 
eksamen

Hvis eleven ikke har nok 
skriftlige eksamensfag, 
erstattes skriftlig eksamen 
med en ekstra muntlig 
eksamen



EKSAMENSPLAN

• Offentliggjøring av trekk onsdag 
15. mai klokka 09.00 

• Skriftlig eksamensperiode:  
Fra og med mandag 20. mai 

• Norsk hovedmål: Torsdag 23. 
mai 

• Se ellers UDIRs hjemmeside 
• Muntlig og praktisk eksamen fra  
     1. til 20. juni 



EKSAMEN OG VITNEMÅL

• Følgende eksamener som er bestått etter skoleårets 
avslutning kan påføres førstegangsvitnemålet: 
₋ Særskilt eksamen: Ved karakteren 1 i 

standpunkt 
₋ Utsatt eksamen: Ved sykdom/dokumentert 

fravær fra eksamen 
• Særskilt og utsatt eksamen må tas høsten 2019 og 

eleven får ikke vitnemål før ved årsskiftet 
2019/2020  

• Dersom eleven stryker til eksamen, kan eleven gå 
opp til ny eksamen på høsten 2019/2020 og endre 
eksamenskarakteren, men får ikke 
førstegangsvitnemål.  

• Hvis elevene venter til våren 2020 eller senere, må 
eleven selv melde seg opp som privatist. Noen fag 
krever da at man også må gå opp til eksamen i 
muntlig.



VIDERE UTDANNING

Søkning til høyere utdanning 
- I klassene 
- Individuelt, Solli plass, FB, 
portalen

november - januar 
september – juni

Utenlandsstudier 
Studieorientering – søknadsprosess

oktober  
(og april vg2)

Utdanningsmesser 
- Lillestrøm 
- Spektrum

7. Og 8. januar 
13. og 14. februar

Studieorienteringsdag 16. januar

Individuell-/
gruppeveiledning

januar - juni

Åpen dag  
UiO, HiOA, BI, NMBU mfl

7. mars 
 - eller etter søknad

Søknad samordna opptak 15. april



DATOER OG FRISTER

For frister utlandet – se ansa.no

6. februar Studieoversikten for opptaksåret blir 
lagt ut  
Man kan søke studieplass fra denne 
datoen

1. mars 
 
15. april

Søknadsfrist politihøyskoler (20 år) 
Luftfartsfag UiT 
Søknadsfrist Samordna opptak

1. juli Prioritering av ønsker  
Frist for opplasting av dokumentasjon

20. juli Du får svar på søknaden

24. juli Svarfrist – takke ja/nei til plassen

29. juli Suppleringsopptak

4. august Etterfyllingsopptaket starter

19. juli Oversikt over ledige studieplasser 
legges ut



NYTTIGE NETTSTEDER

• utdanning.no 
• samordnaopptak.no 
• lanekassen.no 
• folkehogskole.no 
• ansa.no


