
Torsdag 17.11.22

Velkommen til foreldremøte Vg3



Agenda
1. Velkommen v/rektor Leif Sigurd Danielsen

• Samarbeid skole-hjem når eleven er over 18 år
2. Ung i bydelen og hvordan politiet jobber opp mot russen - Forebyggende 

avdeling politiet v/Øystein Samsonsen
3. Tips for å fremme og ivareta god helse hos vg3 elevene v/Skolehelsetjenesten 

Anita O. Pedersen og Marit Stene
4. Dialog - inntil 30 min

i. Foreldresamarbeid
ii. Avslutning på vg3

5. Videre studier - søknadsfrister og info v/ rådgiver Åshild S. Holm
6. Eksamen og førstegangsvitnemål v/ass.rektor Anita Jensen Ystebø
7. Eventuelle spørsmål og kommentarer



Samarbeid skole - hjem når eleven er over 
18 år 

Generell informasjon og foreldremøte

Vi ønsker samarbeid med foreldre/foresatte til det 
beste for ungdommen

Trenger et samtykke fra eleven om fortsatt samarbeid! 
Snakk med 18-åringen om dette.



VEST POLITIDISTRIKT

Ung i bydelen og hvordan politiet 
jobber opp mot russen

Forebyggende avdeling politiet 
v/Øystein Samsonsen

19.11.2022 Side 4



Foreldremøte VG3 2022

SKOLEHELSETJENESTEN NGV



• Skolehelsetjenesten

 3 klassinger er flott, 

fornuftig ungdom og 

det går veldig bra 

med de fleste.

 Skolehelsetjenesten 

har et ekstra øye til 

avgangselevene



Hva snakker vi med ungdommene 

om – hva kan dere foreldre gjøre? 

 Fysisk og psykisk helse - søvn 

og livsvaner

 Valg om å bruke rusmidler

 Normalisering

 Tørre å være tydelig

 Det er NÅ det gjelder



 Fysisk helse

 Infeksjoner

 Rus

 Psykisk helse

 Seksuelle overgrep



Tanker om ungdomshelse

 Ruste ungdom til å bli robuste og klare å mestre 

 Normalisere – livet er ikke bare oppoverbakke

 Hjelpe ungdom til å finne de gode ressursene de har og bygge 

videre på de

 Stille spørsmål sammen med de, reflektere

 Rose og motivere



Det skjer ikke min ungdom

 Mye festing og mange ungdommer 

sammen fører til hendelser

 Kan disse unngås?



 Syk russ skal hjem – foreldre må kunne hente 
ungdommen sin i russetiden

 Noen timer med sammenhengende søvn

 Mat

 En prat – sjekk ut

 Lav terskel for å oppsøke lege/legevakt 



HJERNEHINNEBETENNELSE

 UNGDOM 13-21 ÅR

 DRÅPESMITTE

 SYMPTOMER

 VAKSINE



Undersøkelser viser ( Ung data 

2022)

 Ungdom klarer seg godt

 De fleste har noen å være med 

 De fleste har en god helse

 Alkoholforbruket er litt stigende, spesielt hos jenter i vgs 3

 10% av ungdom på vgs har prøvd cannabis og 5 % har prøvd andre 

stoffer

 De fleste er fornøyd med foreldrene sine

 Det er færre som er med i organisert idrett eller driver regelmessig 

aktivitet på fritid



Takk for oss



Kilder:

 www.folhelseinstituttet.no

 https://helsenorge.no/psykisk-helse

 http://www.psykologpanett.no/Psykiskhelse.aspx

 http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-

arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2017/Ungdata-

2017

http://www.folhelseinstituttet.no/
https://helsenorge.no/psykisk-helse
http://www.psykologpanett.no/Psykiskhelse.aspx
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2017/Ungdata-2017


Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid

Intensjon med foreldresamarbeidet - lykkes vi med det?

Trivsel og læring. Hvordan opplever dere og elevene dette?

Avslutning vg3

Hvilke forventninger har dere til skolen? Hva kan dere som 

foreldre gjøre?



Videre studier
Søknadsfrister og informasjon



Hvor søker man?

• Samordna opptak
• Koordinerer opptak til 

1300 studier ved 27 
høyskoler og 
universiteter

• Én søknad
• Inntil 10 studier i 

prioritert rekkefølge



Søknadsprosessen

• 01.02: Søknadsportalen åpner

• 15.04: Søknadsfrist

• 01.07: Omprioriteringsfrist

• 20.07: Svar på søknad

• 24.07: Svarfrist



Hvor bør man søke etter 
informasjon?

Offentlige kvalitetssikrete nettsteder





Kvote for førstegangsvitnemål og 
ordinær kvote

Førstegangsvitnemål
• 50 % av studieplassene

• Kun skolepoeng

Ordinært vitnemål
• 50 % av studieplassene

• Automatisk poengberegnet i begge kvoter t.o.m
.det året man fyller 21 år. Havner i den kvoten
man kommer best ut

• F.o.m. året man fyller 22 år: Vurderes kun i ordi
nær kvote

• Skolepoeng +

• Tilleggspoeng(maks 2) for enten:

• –militærtjeneste (2 poeng),

• –folkehøyskole (2 poeng),

• –årsstudium (60 stp) (2 poeng) eller

• –halvårsstudium (30 stp) (1 poeng) 

• Alderspoeng (maks 8)

• –Du får to poeng pr. år fra og med det 
året du fyller 20.



Studieorientering resten av 
skoleåret

15.11
Digital studieorientering

11.22
Orientering om 
søknadsprosess 

v/rådgiverne



https://www.opendag.no/



Individuell veiledning

Avtal time med skolerådgiver



Avslutning av skoleåret
Standpunkt, eksamen og vitnemål



Standpunkt

 Standpunktkarakter er sluttvurderingen i faget

 Standpunktkarakter skal settes på et bredt vurderingsgrunnlag

 Standpunktkarakter skal gi uttrykk for elevens kompetanse i faget

 Standpunktkarakter er et enkeltvedtak med klagerett



Eksamen

 Alle elever skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål, i tillegg til noen 
flere avhengig av utdanningsprogram

 Alle elever skal opp til en muntlig eksamen

 Det er klagerett på skriftlig eksamen

 Det er klagerett på formelle feil på muntlig eksamen

 Skriftlig eksamenstrekk offentliggjøres 12.5 kl 0900

 Eksamensdatoer: Skriftlige eksamener fra 19.5-2.6

 Muntlig eksamen: 8.6 og 14.6

 Mulig muntlig eksamen til jul for elever som ploger religion



Vitnemål

 Alle karakterer teller likt

 Realfagspoeng

 Fordypningspoeng

 Førstegangsvitnemål


