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Velkommen til 
informasjonsmøte  - om 
avgangselever og 
eksamen

Foresattemøte Vg3 17. november 2022

Hva vi vil informere om: 

• Utfordringer for en  Vg3-elev 

• Skoleåret så langt  
og tiden som kommer

• Eksamen  

• Høyere utdanning 
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Aller først – vi har et godt samarbeid med elevene

Tips fra politiet
politiets rolle før og nå
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andre/flere tips/informasjoner
• møt ungdommen din om natten

• buss arbeidsgiveransvar

• ledelsen i Oppvekst at Horten kommune har vedtatt at 
russebusser ikke får besøke kommunens skoler (barne-
og ungdomsskoler)

Om russetiden

• Passe på seg selv og ta vare på andre 

• Forebygge sykdom ved å sørge for nok søvn og 
fortsatt sunne matvaner  

• Holde seg på re  side av loven 

• Følge felles regler for skolene

• Ruspåvirkede får ikke være på skolen

VG 15. mai 2018
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rusinfo.no

Utenforskap

Er alle med?

Russebusser, vandregrupper, 
teltgrupper

Bord i kantina

Ta en prat hjemme
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fra ung.no
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Samarbeid hjem og skole

• All forskning viser at 
foresatte-
engasjement virker  

• Gruppepsykologi 

• Oppløpssiden 

• Best mulig resultater 
TIPS

Tips?

Tips fra dere om hvordan hjemmet 
kan bidra til inkludering av alle 

elever?

Hvordan hindre gruppedannelser  i 
skolehverdagen? 

Foto: Dagsavisen

foto fra utposten.no
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Russetid og undervisningstid

• Undervisningen som normalt hele våren 
– læringstrykket opprettholdes  

• Vurderingssituasjoner fram mot tidlig i 
juni – periode for sluttvurdering 

• Repetisjon og eksamensforberedelser –
bruke dette aktivt i sluttspurt 

Felles regler for de videregående skolene
• Alle russeaktiviteter på skolen skal ha en 

posi v  vinkling og godkjennes av skolens 
ledelse. 

• "Terrordager" og liknende er ikke lov. 

• Russebiler og russebusser er forbudt på 
skolens område.  

• Ingen overnatting på skolens område. 

• Skolens reglement gjelder også i 
russetiden – uten unntak. Alvorlige 
hendelser politianmeldes. 
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Fravær og standpunktkarakterer
• Høyt fravær kan føre til at eleven 

ikke får vurdering i faget (IV) 
eller dårligere karakter enn eleven kunne 
ha fått  

• Dokumentert fravær og innenfor
fraværsgrensen er ikke det samme som
at eleven får karakter

• Sammenheng mellom fravær 
og skoleprestasjoner – også i russetiden 

• Orden- og adferdskarakterer for siste 
gang  

Oppsummert

• Skole også i russetiden 

• Vurdering og eksamensforberedelse i
russetiden 

• Nærvær viktig for resultatene 

•  Eksamen starter 19. mai
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Men: de er jo en fin gjeng!
• Positive aktiviteter

• Vaksinering

• Krafttak mot kreft

Avslutning for elever og foresatte torsdag 15. juni
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Eksamen Vg3 studieforberedende

Fredag 12. mai kl 09.00: Varsel om skriftlig trekkfag 
 

Skriftlig eksamen: perioden 19. mai - 2. juni 
 

Vg3 studieforberedende
Alle skal opp i norsk hovedmål 

 
Alle programfag og norsk sidemål er mulige skriftlige 

trekkfag 
 

Alle skal opp til muntlig eksamen i juni 

Studiespesialisering – 4 eksamener 
programområdene

Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi

Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk 
hovedmål. 

 
 

Elevene skal trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag.  
 
 

Elevene skal trekkes ut til én muntlig, praktisk eller muntlig-
praktisk eksamen.  
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Idrettsfag – 4 eksamener 

Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen 
i norsk hovedmål. 

 
Elevene skal trekkes ut til eksamen i 3 fag.  

De kan trekkes ut til eksamen i skriftlig, muntlig eller 
muntlig-praktiske fag.

Minst ett trekkfag skal være innen programområde 
for idrettsfag.

 Medier og kommunikasjon
4 eksamener 

Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen 
i norsk hovedmål. 

 
Elevene skal trekkes ut til eksamen i 3 fag.  

De kan trekkes ut til eksamen i skriftlig, muntlig eller 
muntlig-praktiske fag.

Minst ett trekkfag skal være innen programområde 
for medier og kommunikasjon.
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 Påbygg til generell 
studiekompetanse  

- 3 eksamener 

Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen 
i norsk hovedmål. 

 
Elevene skal trekkes ut l én skri lig eksamen 

 
Elevene skal trekkes én muntlig eller muntlig-praktisk 

eksamen 

 Vg3 yrkesfag 

 
Automatiseringsfaget – én tverrfaglig eksamen 
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OPPMØTETIDER

Alle skriftlige eksamener starter kl. 09.00 med oppmøte i eksamenslokalet 08:30 
 
Eleven må ha med gyldig legi masjon. 
 
Pass på at skole-PC’n er i god stand og oppdatert før eksamen! Kontakt IT-avdelingen i god 
tid før eksamen hvis problemer/usikkerhet. 
Det er ikke tillatt med privat PC på eksamen. 

KLAGE PÅ EKSAMEN?
Klagefristen er 10 dager fra den dagen eleven kunne gjøre seg kjent med resultatet.  
 
SJEKK VismaInSchool for eksamenskarakterer antagelig 23. juni
 
Hurtigklagefrist på eksamensresultater kan benyttes av elever som skal søke høgere 
utdanning fra høsten 2023, f.eks. på samordnaopptak.no  
 
Klagefrist på standpunktkarakterer er tidligere i juni – informasjon kommer 

DET KAN KLAGES PÅ:

Resultat skri lig eksamen 
 
 Formelle feil på muntlig eksamen og andre ikke-skriftlige eksamener, hvor det ikke 
foreligger dokumentasjon/besvarelse som kan revurderes 
 
 Standpunktkarakter  

Ordens og adferdskarakterer

Klage skjer via skolens/fylkets hjemmeside
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KLAGENEMNDAS ARBEID:

Skri lig eksamen 
Finner nemnda karakteren urimelig i forhold l prestasjonen, se es ny karakter 
 

Muntlig eller muntlig-prak sk eksamen 
Sjekker om det har forekommet formelle feil av betydning for resultatet 
 

Standpunkt 
Sjekker om retningslinjene for karakterfastse ng er fulgt 
 

Orden og adferd 
Sjekker grunnlaget for karakterfastse elsen og om korrekt varsel er gi  i de  

Videre eller høyere utdanning - frister

• Samordnaopptak.no

• Førstegangsvitnemål

• Norge 15. april

• Utlandet – varierer

• Læreplass 1 .mars
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Takk for oss!
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