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Hilsen fra rektor
KJÆRE ELEVER!
Velkommen som elev på Holtet videregående skole.
Holtet skal være en faglig kompetent, trygg og engasjert skole for deg. En skole som hver dag
jobber for å hjelpe deg til å nå dine mål. En skole som er ambisiøs på dine vegne, en skole med
stødige, kompetente og engasjerte ansatte som strekker seg langt for at du skal oppleve læring,
trivsel og mestring i skolen.
Dette skoleåret vil den nye læreplanen Fagfornyelsen tre i kraft og vi vil gjennom hele skoleåret
jobbe med forventingene som ligger i den, dette være seg innenfor opplæringens verdigrunnlag,
prinsipper for læring og prinsipper for skolens praksis. Det er Vg1 som er først ute med nye læreplaner i fagene og vil som første kull ha engelsk som eksamensfag og norsk først i Vg2.
Vi på Holtet har i flere år hatt fokus på språklæring i alle fag og det er stor fordel nå med
endringen av læreplanene. Ved siden av språklæring har vi fokus på at alle elever skal ha et godt
læringsmiljø. Skolen skal være et godt sted å være og et godt sted å lære. Alle som jobber på
skolen skal ha fokus på at du lærer, har det bra på skolen, er trygg og trives. Lærere,
administrasjon, elevtjenesten og ledelsen er her for dere. Elevtjenesten består av rådgivere,
spesialpedagog og miljøarbeidere og hver dag vil de ta dere imot i gangen om morgenen.
Sammen vil vi hjelpe deg og støtte deg i den tiden du er her hos oss.
På Holtet er samhold, engasjement, ambisjoner og trygghet viktig. Noen
elever har gått her i flere år og kjenner mange, andre er nye og kjenner
få. Derfor er det viktig at vi alle jobber for å inkludere hverandre. At vi alle
sammen tar vare på hverandre. For på Holtet skal alle inkluderes i
felleskapet.
På Holtet jobber vi sammen for deg og din læring.
Lykke til med skoleåret 2020-2021

Kathrine Reine
rektor
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Skolens basistimeplan ser slik ut

SKOLENS PROFIL
På Holtet videregående skole jobber vi for et trygt, faglig sterkt og inspirerende læringsmiljø for våre
elever. Gjennom å gjøre undervisningen relevant for elevene forbereder vi elevene til arbeidslivet og
høyere utdanning.
Dette skoleåret innføres Fagfornyelsen (LK20) med overordnet del for hele skolen, og fagplaner for Vg1.
LK20 vil ha stort fokus dette skoleåret. Vi har også to nye prosjekter som vi skal delta i; Vurderingsnettverk i regi av UDA, samt Språkløyper i regi av NTNU. Med LK20, vurdering og språkløyper holder vi
samtidig stødig kurs med hovedfokus på språklæring og læringsmiljø også i skoleåret 2020/2021.
Vi har en faglig svært kompetent lærerstab som foruten å forberede seg godt til LK20, også har lang
erfaring med å jobbe med FYR (Fellesfag-Yrkesretting-Relevans) CLIL (Content Language Integrated
Learning), tilpasset opplæring, begrepsforståelse i alle fag, læringsledelse med mer. Gjennom tett
oppfølging av alle elevene fokuserer vi på vurdering, fravær og på å skape trygge, forutsigbare rammer.
Vårt mål er at alle elever fullfører og består med så gode resultater som mulig.

Time

Tid

Mandag

Tirsdag

onsdag

Torsdag

Fredag

1+2

0830-1000
Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

Spisepause

Spisepause

Spisepause

Spisepause

Spisepause

1350-1405

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

1405-1535

Ingen
undervisning

1000-1015
3+4

1015-1145
1145-1220

5+6

1220-1350

VÅRE SATSINGSOMRÅDER 2020-2021
A) Inkluderende læringsmiljø
Elevene kommer til skolen med ulike ressurser, forutsetninger, motivasjon og ambisjoner.
Skolen skal tilby et faglig og sosialt miljø som alle elever kan mestre og
utvikle seg i.
B) Integrert språkopplæring
Språk er en nøkkel til læring og kommunikasjon. Høy språk- og 			
begrepsforståelse er viktig for læring i fagene og derfor jobber vi 		
med språk- og begrepsopplæring i alle fag. Som elev vil du bli kjent		
med mange ulike metoder for språklæring i fagene.
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På Holtet
videregående
skole skal alle
elevene trives, lære
og oppleve
mestring.

7+8

Ingen
undervisning

SKOLENS ÅPNINGSTIDER
Kantinen:
kl. 0730-1405 (åpen i friminuttene)
Resepsjon: kl. 0800-1500
Sentralbord: kl. 0800-1500
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SKOLENS LEDELSE

Andrew Cornell
Avdeingsleder
VG1

Helene Jeber Holt
Assisterende rektor
VG2

Ansatte

Kathrine
Reine
Melinda Jørgensen
Avdelingsleder
Grunnskolen

Bente Hovland
Avdelingsleder
Elevtjenesten

Rektor

Kaja Nesheim Walløe
Avdelingsleder
påbygg + Afto

Ulla Aune
Avdelingsleder
Administrasjon + drift

HVEM SNAKKER JEG MED - OM HVA?

SKOLENS LEDELSE

•

Navn

Tittel

Telefon

Epost

Kathrine Reine

Rektor

922 55 764

kathrine.reine@ude.oslo.kommune.no

Helene Jeber Holt

Ass.rektor
Avd.leder Vg2

997 00 329

helene.jeber.holt@ude.oslo.kommune.no

Kaja Nesheim Walløe

Avd.leder
Påbygg / Afto

916 75 976

kaja.walloe@osloskolen.no

Andrew Cornell

Avd.leder
VG1

951 29 828

andrew.cornell@ude.oslo.kommune.no

Melinda Jørgensen

Avd.leder
Grunnskolen

477 86 839

melinda.jorgensen@ude.oslo.kommune.no

Bente Hovland

Avd.leder
Elevtjenesten

900 51 724

bente.hovland@ude.oslo.kommune.no

Ulla Aune

Avd.leder
Admin./drift

900 73 827

ulla.aune@ude.oslo.kommune.no

ARBEIDSOPPGAVER I LEDELSEN
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder og arbeider spesielt med planlegging og med
skolens økonomi.
Assisterende rektor er stedfortreder for rektor og har koordineringsansvar for skolens avdelinger, samt
en del utviklingsoppgaver.
Avdelingslederne har ansvaret for det faglige arbeidet innenfor sin avdeling, og har også ansvar
for koordineringen av arbeidet på hvert sitt årstrinn.
Rektor, assisterende rektor og avdelingslederne har sine kontorer i 2. etasje i bygg 2.

14

•
•
•

Hvis du har spørsmål om det som skjer (eller ikke skjer) på skolen henvender du deg først og fremst til din
kontaktlærer. Hvis kontaktlærer ikke kan hjelpe deg, eller du av ulike grunner ikke kan snakke med kontaktlærer,
henvender du deg til din avdelingsleder.
Har du spørsmål om valg av fag eller bytte av fag, ånekassen og innsøking, snakker du med rådgiver
Har du spørsmål av personlig art, er rådgiver, minoritetsrådgiver, helsesøster eller miljøarbeider en naturlig samtalepartner.
Er du bekymret for eget eller andres bruk av rusmidler, kan du ta kontakt med en av skolens miljøarbeidere.

KONTAKTLÆRERE

Alle elever har en kontaktlærer. Kontaktlæreren skal ha tett kontakt med sine elever og følge opp både faglige og sosiale utfordringer knyttet til skole. For at du skal få best mulig utbytte av skoleåret, er det viktig at kontaktlæreren blir raskt
kjent med deg slik at hun/han og skolen kan legge til rette for et godt skoleår. Det er derfor viktig at du som elev holder
avtaler med kontaktlærer og gir informasjon som er av betydning for din opplæring. Kontaktlæreren gir tilbud om oppstartsamtale, elevsamtaler og jevnlig kontakt gjennom året.
Foresatte til elever under 18 år blir invitert til oppstartsamtalen. Kontaktlærerne kommuniserer også med foresatte på
andre tidspunkt når dette er ønskelig. Ulike meldinger og søknader leveres kontaktlæreren.
Kontaktlærerens oppgave er blant annet:
• Være bindeleddet mellom ledelsen og klassen
• Påse at klassen får beskjeder som angår dem
• Jobbe systematisk, i samarbeid med elevene og faglærerne, med å skape et godt klassemiljø
• I samarbeid med tillitseleven planlegge og gjennomføre klassens time
• Ha overordnet ansvar for orden i klasserommet
• Kontaktlærerne har ansvar for å følge opp den enkelte elevs faglige og sosiale utvikling, herunder elevenes arbeidsog studievaner
• Gjennomføre start- og utviklingssamtaler (min. to i året), herunder samtale med foresatte
• Være ansvarlig for skole-hjem samarbeidet
• Påse, i samarbeid med rådgiver, at det blir laget individuelle opplæringsplaner
• Delta i tverrfaglige møter og møter med eksterne instanser vedrørende den enkelte elev
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OVERSIKT OVER KONTAKTLÆRERE
Klasse

Kontaktlærer

Telefon

Epost

Klasse

Kontaktlærer

Telefon

Epost

M3A

Cecilie Berg Myhre
Martin Anil Choudhari

916 75 904
941 44 786

cecilie.myhre@osloskole.no
martin.choudhari@osloskolen.no			

2BUB

Vegard Andreassen

476 24 218

vegard.andreassen@osloskolen.no		

M3B

Øzlem Hellmann

916 75 918

ozlem.hellmann@osloskolen.no		

2HEA

Rikke Børrehaug Urdal

907 12 861

vibeke.steenstrup@osloskolen.no

M4A

Anne Kristin Furu
Vegard Strand

909 28 104
482 05 155

anne.furu@osloskolen.no
vegard.strand@osloskolen.no

2HEB

Gøril Stokke Nordlie

902 85 272

goril.stokke@osloskolen.no				

1AMA

Line Cranner

916 75 608

line.cranner@osloskolen.no

M4B

Anita Jannicke Fergestad
Vetle Wetlesen Vedeld

414 64 266
476 79 492

anita.fergestad@osloskolen.no			
vetle.vedeld@osloskolen.no			

2AMA

Hege Øverenget

416 47 067

hege.overenget@osloskolen.no		

M4C

Christine Sjømyr Røberg
Darshan Kirupamurthy

480 29 090
947 82 961

christine.roberg@osloskolen.no
darshan.kirupamurthy@osloskolen.no

3AMA

Nina Davidsen

476 07 628

nina.davidsen@osloskolen.no

1HOA

Jeanette Hagen

950 28 695

jeanette.hagen@osloskolen.no			
		

3PÅA

1HOB

Hilde Mørk Matre

952 22 049

hilde.matre@osloskolen.no				

Mia Roaldsen Dahl
Anette Grandahl Feed

476 05 294
909 48 906

midaa006@osloskolen.no				
anette.feed@osloskolen.no		

3PÅB

1HOC

Randi Christensen

414 51 598

randi.christensen@osloskolen.no			

Nisha Sankhayan
Synnøve Veinan Hellerud

984 19 769
952 14 185

nisha.sankhayan@osloskolen.no			
synnove.hellerud@osloskolen.no		

3PÅC

1HOD

Renate Skjærvik

909 92 117

reska005@osloskolen.no				

Lena M. Juvland Martinsen
Ottar Hals

477 10 060
952 81 260

lemaa025@osloskolen.no		
ottar1802@osloskolen.no

TO1

Dominga Aquino

952 04 072

dominga.aquino@osloskolen.no

1HOE

Camilla Andersen Opsahl

477 86 857

camilla.opsahl@osloskolen.no

TO2

Hanne Dahl Gulbranzen

924 96 559

hanne@osloskolen.no			

1HOF

Ivar Melby

476 72 633

ivar.melby@osloskolen.no

TO3

Morten Malmo

954 25 554

1HOG

Jostein Høgetveit

477 84 768

jostein.hogetveit@osloskolen.no

morten.malmo@osloskolen.no			
		

TO4

Reza Mohajer Moghari

951 48 706

2BUA

Tua Cathrine Lindgård

231 65 170

tua.lindgard@osloskolen.no				

reza.moghari@osloskolen.no			
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OVERSIKT OVER FAGLÆRERE
Faglærer

FAG

Telefon

Epost

Faglærer

FAG

Telefon

Epost

Anncatrin Andersen

Helse og oppvekst

475 10 319

anncatrin.henstein@osloskolen.no		

Karin Hammervold Eileraas

Spes.ped

906 48 906

kaeia007@osloskolen.no

Maria Augestad

Vg2/Grunnskolen

476 72 881

maaua031@osloskolen.no

Leif Erik Gangmark

Ambulansefag

941 43 651

leif.erik.gangmark@osloskolen.no

Anne Kristin Beite

Helse og oppvekst

414 51 598

anne.beite@osloskolen.no

Vemund Midthus

Vg1

905 94 194

vemund.midthus@osloskolen.no

Barbro Thorvaldsen

Særskilt språkopplæring

226 71 768

batha002@osloskolen.no

Matthew Goodheart

Engelsk

950 85 549

matthew.goodheart@osloskolen.no

Beate Jørstad

Helse og oppvekst

932 47 436

bejoa006@osloskolen.no

Morten Lie

Matematikk,
naturfag

414 27 643

morten.lie@osloskolen.no

Bjørg Ranang 				
		

Helse og oppvekst

231 65 170

bjorg.ranang@osloskolen.no

Simon Bear

Afto

907 75 509

simon.bear@osloskolen.no

Einar Ilner

Engelsk

918 56 216

einar.ilner@osloskolen.no

Siv Vestneshagen Andresen

Mattematikk

986 15 053

siana031@osloskolen.no

Esben Nyhus 				
		

Helse og oppvekst

951 74 214

esben.nyhus@osloskolen.no

Thomas Skjærbekk

Kroppsøving

950 58 914

thomas.skjarbekk@osloskolen.no

Trine Sørumshagen

Kroppsøving

908 52 402

trine.sorumshagen@osloskolen.no

Gunn Anita Svensbråten

Vg3

479 06 064

unn.svensbraaten@osloskolen.no		

Jannicke Hestås Minken

Norsk, samfunnsfag 414 41 898

jannicke.minken@osloskolen.no		
		

Sabine Hall		

Helse og oppvekst

952 47 251

sabine2310@osloskolen.no

Marianne Bjørndal

Norsk

476 25 493

marianne.bjorndal@osloskolen.no
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Skoleassistenter

Avdeling

TElefon

Epost

Catrin Pedersen

Vg1

477 86 858

catrin.pedersen@osloskolen.no

Emma Carlsson

Vg1

993 53 575

emma.carlsson@osloskolen.no

Patrick Jacobsen

Afto

916 29 615

patrick.jacobsen@osloskolen.no

Susan Tina Sommer

Vg1

477 13 268

susoa007@osloskolen.no

Elevrettede tjenester
På Holtet tilbyr vi flere tjenester som kan være en faglig og sosial støtte for deg gjennom skoleåret:

RÅDGIVERE
// Britt, Caroline, Synnøve, Ivar
Ta direkte kontakt for å gjøre avtale om møte.
Utdannings- og yrkesrådgivning: Gjennom veiledning kan rådgivere hjelpe og støtte deg i ditt valg og
planlegging av fremtidige mål knyttet til utdanning og yrke.
Rådgiverne kan også gi støtte og veiledning om du opplever personlige, sosiale og emosjonelle vansker
som kan ha noe å si for din opplevelse av skolehverdagen. Rådgiverne kan henvise til deg til andre
hjelpeinstanser som Oppfølgingstjenesten, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) samt og hjelpe deg
med utfylling av skjema og spørsmål om Lånekassen.
Spesialpedagogisk rådgivning har fokus på tilrettelegging av fag. Du kan få hjelp med tilpasset
undervisning, støttetimer og spesialundervisning. Videre kan rådgiverne hjelpe med særskilt tilrettelegg
av heldagsprøver og eksamener.   
Elever som i løpet av skoleåret vil slutte, MÅ kontakte rådgiver.
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Rådgiver

Klasser

Telefon

Epost

Britt Høgnes Engell

Vg1, Vg2
Afto

950 91 777

britt.engell@osloskolen.no

Caroline Kaarstad Bozic

Påbygg

907 12 643

caboa005@osloskolen.no

Synnøve Andrine Kopperud

Spes.ped

477 86 844

synnove.kopperud@osloskolen.no

Ivar Melby

Vg1
476 72 633
F/G og Ambulanse

ivar.melby@osloskolen.no
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MILJØARBEIDERE

MINORITETSRÅDGIVER
// Laila

// Yossuf, Marigona og Andrè

Ta direkte kontakt for å gjøre avtale om møte

Miljøarbeiderne ønsker deg velkommen til skolen hver eneste
morgen og er tilgjengelig for deg i hvert eneste friminutt.

Minoritetsrådgiver er rådgiver for alle elever, men med et spesielt fokus på minoritetselevene på
skolen.
Arbeidsoppgavene til minoritetsrådgiveren er:
Å bistå elever med minoritetsbakgrunn slik at de fullfører og består videregående opplæring.
Forebygge alle former for vold i nære relasjoner og tvangsekteskap.
Temaer elever ofte tar opp med minoritetsrådgiver er:
•
•
•
•
•
•
•

Økonomiske bekymringer
Konflikt i familien
Spørsmål rundt forlovelse og ekteskap
Bekymring for venner i vanskelige situasjoner
Problemer med venner
Mistrivsel på skolen og skolefravær
Utfordringer knyttet til integrering og kulturkonflikter

Miljøarbeiderne har som oppgave å bidra til et trygt og positivt
skolemiljø for alle elevene ved skolen basert på tillit, god
kommunikasjon og tett samarbeid med elevene.
Miljøarbeiderne har fokus på å holde skolen rusfri. Vi ønsker at du
kommer til oss om du har spørsmål eller bekymringer knyttet til rus.
Miljøarbeiderne jobber med konflikthåndtering og megling på
skolen for å opprettholde trivsel, respekt, ro og orden.
Miljøarbeiderne arrangerer aktiviteter og er rett og slett veldig fine
folk å ta en prat med! Har du behov for å snakke med noen eller har
ønsker til aktiviteter skolen bør arrangere så er det bare å ta kontakt
med miljøarbeiderne.

Minoritetsrådgiver Klasse

Telefon

epost

MILJØARBEIDERE

Telefon

Epost

Laila Restan

466 23 447

larea005@osloskolen.no

Andrè Goplen Gulliksen

476 42 542

andre.gullliksen@osloskolen.no

Youssef El Mazari

913 44 104

youssef.mazari@osloskolen.no

Marigona Ahmeti

909 37 728

maaha072@osloskolen.no
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SKOLEHELSETJENESTEN
// Halldis, Anita og Julia
Åpningstider:
Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 0830 - 1530.
Du kan gjøre en avtale eller bare stikke innom.
Holtet vgs. tilbyr gratis helsetilbud til alle sine
elever. Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og skolepsykolog. De har kontorer i Bækkelagshallen og tilbudet krever ingen timebestilling.

PP-TJENESTEN

HJELP ANGÅENDE HELSERELATERTE SPØRSMÅL

PP-tjenesten er en rådgivende tjeneste for alle
elever i den videregående skolen. Der jobber
psykologer, pedagoger og sosionomer som kan
hjelpe deg hvis du har personlige, sosiale eller
faglige vansker. Samtaler med PP-tjenesten gir ikke
fravær og kan foregå på skolen. Fagpersonalet har
taushetsplikt og tjenesten er gratis. Kontakt en av
våre rådgivere for nærmere informasjon.

Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: telefon 800 33 321
Dersom du er trist, ensom eller redd eller har lignende problemer, kan du ringe og snakke med en
voksen. Du kan være anonym, og det er gratis å ringe fra fasttelefonen.

Psykiatrisk vakttjeneste v/legevakten: telefon 22 93 22 93
Erfarne psykiatere og psykiatriske sykepleiere tilbyr hjelp ved akutte psykiske lidelser og kriser, og
hjelper deg med å komme i kontakt med andre instanser ved behov.

Helsesykepleiers oppgaver:
Helsesykepleier veileder om fysisk og psykisk helse,
seksuell helse og rusmiddelbruk.
Send gjerne en sms og avtal tid for et møte.

Mental Helses Hjelpetelefon: Døgnåpen telefon 810 30 030
For alle som trenger noen å snakke med. Tilbyr akutthjelp og psykolog. De har også oversikt over
aktuelle hjelpetilbud over hele landet.

Skolepsykologens oppgaver:
Skolen har egen psykolog som har i oppgave å
komme tidlig i kontakt med elever som sliter psykisk.

UngInfo Oslo: telefon 24 14 98 20
Et tilbud for deg mellom 13 og 26 år. Uansett hva du spør om, vil du få veiledning for videre
informasjon.

Trenger du å snakke med psykologen kontakter du
skolehelsetjenesten direkte. Du kan også snakke
med rådgiverne, miljøarbeiderne eller kontaktlærer.

LENKER TIL NETTSTEDER DER DU KAN STILLE SPØRSMÅL, LESE ARTIKLER
ELLER SØKE INFORMASJON

HELSETJENESTEN

Tittel

Telefon

epost

Halldis Utne

helsesykepleier

476 72 633

halldis.utne@osloskolen.no

Anita Hansen

helsesykepleier

992 85 196

anita2509@osloskolen.no

Julia Normann

skolepsykolog

481 76 597

julia.normann@bns.oslo.kommune.no
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Røde Kors-telefonen for tvangsekteskap: telefon 815 55201
Tvangsekteskap er forbudt i Norge. Hvis én av partene ikke ønsker å gifte seg og ikke opplever at han/
hun kan nekte, er det snakk om tvangsekteskap. Ungdom som føler seg tvunget eller truet til å gifte
seg, kan ringe Røde Korstelefonen om tvangsekteskap. Husk at du er anonym.

www.ung.info
www.ung.no
www.klara-klok.no
www.unghelse.no
www.suss.no
www.seksuellopplysning.no
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BIBLIOTEKET

RESEPSJONEN

// Tonje
Åpningstider:
mandag til fredag

// Irene og Mona
Åpningstider:

kl. 08.00-15.30

Tirsdag, torsdag og fredag kl. 08.00-15.00
Mandag og onsdag kl.08.00-14.00

Biblioteket er til fri disposisjon for alle elever som ønsker å jobbe med prosjekter, gjøre lekser, lese aviser
o.l. Her kan elever også få hjelp til å finne fagstoff i bøker eller på internett.
Biblioteket er åpent i hvert storefri, og det er tillatt å spise der. Kortstokker og andre spill er tilgjengelig
for dem som ønsker å låne. Bibliotekaren tilbyr leksehjelp og hjelp til å skrive jobbsøknader og CV, samt
hjelp til å fylle ut søknader til Lånekassen og Nav.

Resepsjonen ligger ved hovedinngangen. Her arbeider Irene Slettum og Mona Aamot. Resepsjonen
formidler opplysninger og svarer på spørsmål om skolens drift og kan hjelpe deg med det meste.

Resepsjon

telefon

Epost

Resepsjonen

23 16 51 70

resepsjonen.holtet.vgs@osloskolen.no

ADMINISTRASJONEN
// Ulla, Hege, Mona, Irene
Administrasjonen ligger i første etasje i bygg 1. Der har de kontroll på alt som har med skolen drift å
gjøre. Alle henvendelser til administrasjonen går gjennom resepsjonen.

Bibliotekar

telefon

Epost

Tonje Silfvenius

476 75 718

tonje.silfvenius@osloskolen.no
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Administrasjon

telefon

Epost

Ulla Aune

900 73 827

ulla.aune@osloskolen.no

Hege Bache-Svendsen

954 57 399

hegeb1610@osloskolen.no

Mona Aamodt

954 49 798

mona1307@osloskolen.no

Irene Slettum

954 41 495

irene2004@osloskolen.no
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// Bozena og Blazenka
Åpningstider: Mandag til fredag kl. 07.30 - 14.05
Hver morgen serverer Bozena gratis frokost i kantinen. Deretter er det ordinær kantinedrift. Kantinen er
stengt i timene og åpen kun i friminuttene.

IKT
// Muslim

Ikt-avdelingen består av Muslim og (lærling Vikram Singh Sandhu) De hjelper deg blant annet med så sette opp
lap-topen din, ipaden, skolens trådløse nettverk med mer. De holder til i kjellergangen i 2-bygget.

DRIFTSLEDER/VAKTMESTER
// Abu
Vaktmester Abu Bakarr Kamara har ansvar for at skolen er i tipp topp stand. Han har kontor i kjellergangen i 2-bygget.

RENHOLDERE
// Wilson, Sajid
Renholderne Wilson og Sajid sørger for at skolen holdes ren og pen. Det er forventet at alle skolens elever
og ansatte bidrar til at skolen holdes ren, at de rydder opp etter seg og kaster sitt eget søppel i
søppelbøttene.

Drift

telefon

Epost

Bozena Zaborek

938 32 178

bozena.zaborek@osloskolen.no

Blazenka Savic

231 65 170

blsaa003@osloskolen.no

Muslim Abid

905 93 274

muslim.abid@osloskolen.no

Abu Bakarr Kamara

957 09 889

abu.kamara@osloskolen.no

Wilson Antonipillai

951 75 936

wilson.antonipillai@osloskolen.no

Sajid Mahmoud

468 12 219

sajid.mahmoud@osloskolen.no
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Diverse informasjon

KANTINEN

Studietilbud på Holtet videreågende skole
Yrkesfag
Vg1
Vg1
Vg2
Vg2
Vg2
Vg3
Vg3

Ambulansefag med studiekompetanse
Helse- og oppvekstfag
Ambulansefag med studiekompetanse
Barne- og ungdomsarbeiderfag
Helsearbeiderfag
Ambulansefag med studiekompetanse
Påbygg til generell studiekompetanse etter yrkespraksis

UTLÅN AV LÆREBØKER

Skolen låner ut lærebøker gratis til elevene.
Bibliotekar Tonje Silfenius er ansvarlig for utlånet av bøkene, som registreres i bibliotekets utlånssystem.
Utlånet er koblet til en unik strekkode for den enkelte boken. Dette betyr at ”eieren” av en bok kan identifiseres ved strekkoden.
Elevene er ansvarlige for å behandle bøkene forsiktig. Det er ikke lov å skrive i lærebøkene med kulepenn,
markeringspenn og annet som ikke kan fjernes når eleven leverer boken tilbake. Hvis en bok blir mistet
eller blir sterkt ødelagt, langt utover slitasje ved normal bruk, må boka erstattes.
Før du får låne bøker, må du undertegne et låneskjema som leveres kontaktlærer. Dersom eleven er under
18 år, må også foresatte undertegne.
Bøker som ikke er levert ved skoleårets slutt, blir automatisk fakturert eleven per bok.

Grunnskoleopplæring/FVO

Tilbud til minoritetsspråklige elever på 16-19 år med kort botid i Norge og som trenger å styrke sin grunnkompetanse før opptak til videregående skole.

Tilrettelagt opplæring

Vg1 Helse- og oppvekstfag, tilrettelagt opplæring i egne grupper
AFTO Studiespesialisering med arbeidslivstrening

UTLÅN AV PC

Alle skolens elever får tilbd om å låne en pc gratis av skolen. Før du får låne pc må du signere et låneskjema som skal leveres til IKT-ansvarlig. Dersom du er under 18 år, må også dine foresatte undertegne. Du
er selv ansvarlig for at pc og utstyr blir tatt godt vare på. Dersom noe skades, er du erstatningsansvarlig
og må betale for reperasjonen. Når skoleåret er slutt skal pc-en leverers tilbake.

PARKERING
Det er ingen elevparkering på skolens område.
Du kan finne noe gateparkering i nærheten av skolen.
Vi oppfordrer alle elever til å ta offentlig kommunikasjon.
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UTLÅN AV UNIFORMER

Du som er elev på ambulansefag og helsefag, skal
bruke uniform i enkelte programfag. Du undertegner en kontrakt for lån av uniform og den skannes/
lånes ut på biblioteket.

ELEVSKAP

DIGITALE SKOLEBEVIS

Nå kan alle elever laste ned digitalt skolebevis på
sin mobil. Elevene laster ned en app kalt
”It’s me ID” fra App Store eller Google Play og logg
på med brukernavn og passord som du bruker på
skolen. Strekkoden på skolebeviset bruker du i
tillegg som lånekort i biblioteket.

Alle elever får tildelt et elevskap. Du må selv
skaffe hengelås til skapet. Alle bøker og PC skal
låses inn. Vi minner om at du er erstatningsansvarlig for utstyret du låner eller leier av skolen.

MILJØFYRTÅRN

Skolen vår er miljøsertifisert som Miljøfyrtårn. Det betyr at skolen jobber systematisk med miljøtiltak i
hverdagen gjennom å skape et godt arbeidsmiljø, kildesortere alt avfall, energibruk, innkjøp og transport.
Holtet setter miljø høyt på dagsorden!
Det er sorteringsbokser for matavfall, plast, papir og restavfall i hvert klasserom.
I kantina og på andre fellesrom for elevene vil det også være innsamlingsdunker for flasker og bokser.
Vi oppfordrer alle elevene på Holtet til å bidra i denne miljødugnaden!

TYVERI

Vi oppfordrer til at du bruker elevskapet til å oppbevare bøker, PC og annet i friminuttene og hvis
du forlater klasserommet ditt og ikke kan føre tilsyn
med tingene dine.
Skulle noe bli stjålet, enten det er fra elevskapet,
fra pulten din eller fra andre steder på skolen, må
du melde fra til kontaktlærereen din, eller til
resepsjonen. Skolen kan ikke erstatte tapet ditt,
men vi kan bistå i undersøkelser og prøve å finne
det du har mistet.Det er også viktig at vi får
registrert alle tyveri, slik at vi kan se om det er noe
mønster i det dersom det skjer flere tyverier.

STIPEND OG LÅN

Du søker elektronisk på www.lanekassen.no. Her
finner du informasjonen du trenger.
Rådgiver kan hjelpe deg hvis du har spørsmål. Hvis
du blir delkurselev, sender skolen informasjon om
dette til Lånekassen, og du kan få lavere stipendutbetaling.

Hvis du skal ha erstatning fra forsikringsselskapet
ditt, må du anmelde tyveriet til politiet.
Skulle en elev bli tatt for tyveri på skolen, anser
skolen det som et svært alvorlig tillitsbrudd. Saken
blir anmeldt til politiet og rektor vil bortvise eleven
for minst 3 - tre dager.
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Elevdeltakelse

ELEVRÅDSLEDER: En elevrådsleder er elevrådets ansikt og stemme utad. En dyktig leder må være flink
til å delegere oppgaver for å inkludere flest mulig i arbeidet og sørge for å ha oversikt over hvilke
aktiviteter som foregår til enhver tid.

ELEVRÅDET

NESTLEDER: En nestleder er lederen sin stedfortreder når lederen er forhindret fra å stille. Leder og
nestleder kan dele på lederansvaret og må avklare seg imellom hvordan de vil fordele arbeidsoppgavene.

Hva er et elevråd?
Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen, og det står fritt til å ta opp saker av interesse for elevene.
Ingen andre enn elevrådet selv kan bestemme over elevrådet. Skolen legger til rette for at elevrådet kan
fungere godt ved å sørge for nødvendig opplæring og informasjon underveis.
Hvem er elevrådet?
Elevrådet består av tillitselever som representerer klassene sine. Tillitselevene er valgt av klassenes
elever. Tillitselevene er pliktig til å møte på elevrådsmøtene. Her tar de opp saker som klassene ønsker
behandlet i elevrådet. Det er vanlig å ha en vara for klassens tillitselev. Vara kan velges på samme måte
som tillitseleven, eller man kan bli enige om at den med nest flest stemmer i valget av tillitselev blir vara.
Elevrådet velger representanter til Driftsstyret og Skolemiljøutvalget.
Hvem leder elevrådet?
Tillitselevene velger et styre som kaller inn til møter og forbereder saker til elevrådet. Elevrådsstyret gjør
også rutineoppgavene i elevrådet: henter og leser post, tar imot henvendelser fra skoleledelse, elever og
andre. Styret skal ha en leder, nestleder og sekretær. Det er opp til hvert enkelt elevråd å finne ut hvilke
andre funksjoner elevrådsstyret trenger og hvor mange som skal sitte der.

SEKRETÆR: En sekretær skriver referat fra alle møter og har sammen med lederen hovedansvaret for
kommunikasjonen mellom styret og elevrådet, bl.a. sende ut innkallinger og forslag til dagsorden til
elevrådsmøtene. Sekretæren holder også orden på post til og fra elevrådet.
TILLITSELEV:
Som klassevalgt representant har tillitseleven et ansvar for å følge opp utfordringer knyttet til
elevenes læringsmiljø, fysiske og sosiale arbeidsmiljø og deres trivsel på skolen.

ORDENSTJENESTE

Ordenselever har ansvar for å holde klasserommet ryddig og rent. Elevene rullerer per uke og vil ha to til
tre ansvarsuker hver i løpet av året. En liste over ordenselever og ordenselevers oppgaver skal henge i
klasserommet. Arbeidsoppgaver: tørke av tavla, koste gulvet, lukke vinduer og sette opp stoler etter endt
økt. Papir og avfall kastes i papirboksen. Når boksen er full tømmes den på biblioteket.

Elevdeltakelse handler om medbestemmelse og demokrati,
om hvordan elevene kan påvirke sin egen skolehverdag.
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Elevrådet velger to elever som skal sitte i driftsstyret. Det holdes tre-fire driftstyremøter i året og elevene
får betalt for å delta på disse møtene.
Driftsstyret behandler saker som handler om driften av skolen, skolens økonomi og evt. forandringer av
skoletilbudet. Driftsstyremøter holdes etter skoletid.

SKOLEMILJØUTVALGET

Alle skoler har et skolemiljøutvalg (SMU) hvor elever, skoleledelsen og fylkeskommunen er representert.
Utvalget er sammensatt slik at elevgruppen er i flertall.
På Holtet vgs. består SMU av fire elever, en representant fra de ansatte, en representant fra ledelsen og
en representant fra fylkeskommunen. Elevrådet er med på å bestemme hvem som skal sitte i SMU.
Utvalget holder jevnlige møter gjennom året.
SMU skal til enhver tid være orientert om alle forhold ved skolen som påvirker skolemiljøet. Det kan være
enkelthendelser som skjer, beslutninger som tas eller planer som legges. Utvalget kan til enhver tid be om
informasjon og dokumentasjon på skolens helse-, miljø- og trygghetsarbeid og skal være med i
planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak på skolen.
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Skolens regelment

SKOLENS DRIFTSSTYRE

Orden og atferd

ORDENSREGLEMENT - FELLES FOR ALLE OSLOSKOLENE
På Holtet skal alle elevene trives, lære og oppleve mestring!
§ 1 Formål
Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro,
orden, respekt og faglig konsentrasjon.
§ 2 Virkeområde
Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune. Reglementet omfatter
også voksenopplæringssentrene så langt det passer. Reglementet gjelder når skolene har ansvar for
elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har
undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel leirskoler og skoleturer. For grunnskoleelever gjelder reglene også på skoleveien. Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen
ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen.
I tillegg til dette reglementet gis det enkelte driftsstyre myndighet til å gi utfyllende regler for orden og
oppførsel tilpasset den enkelte skoles/voksenopplæringssenters behov. Det enkelte driftsstyre kan også
fastsette andre sanksjoner enn de som fremkommer i § 6.
§ 3 Vurdering av elevenes orden og oppførsel (atferd)
Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet samt i
skolens lokale reglement.
Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette. Karakterene i
orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.
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§ 4 Regler for orden
Elevene skal:
• møte presist
• møte forberedt til opplæringen
• ha med nødvendig utstyr
• gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
• holde orden
§ 5 Regler for oppførsel
Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:
• være til stede i opplæringen
• behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett
kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
• bidra til et godt læringsmiljø
• rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
• følge skolens regler for melding av fravær
• ta vare på skolens eiendeler
• vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
• følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr
Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:
• å mobbe
• å utøve eller true med fysisk vold
• å fuske eller forsøke å fuske
• å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
• å bruke tobakk/snus
• å tillate bruk av tobakk/snus på nærmere angitte områder)
• å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
• å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet
§ 6 Sanksjoner for brudd på reglene for orden og oppførsel
Oslo-skolen vil benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:
1. anmerkning
2. skriftlig advarsel til elev
3. skriftlig melding til foreldre/foresatte
4. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for

39

5. bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen (oppll. §§2-10 og §3-8)
6. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen
- inntil tre dager på 8-10. trinn (oppll.§ 2-10)
- inntil fem dager i videregående skole (oppll. §3-8)
- resten av skoleåret i videregående skole (oppll. §3-8)
7. midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte
8. midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. §8-1)
9. tap av retten til videregående opplæring (oppll. §3-8)
Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.
Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye
sanksjoner.

LOKALE REGLER PÅ HOLTET

§ 7 Anmeldelse av straffbare forhold
Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet.

Bruk av PC

§ 8 Erstatningsansvar
Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte
bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.
§ 9 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner
Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:
• Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.
• Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
• Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).
• Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre
reaksjoner eller hjelpetiltak.
Sanksjonene i § 6 nr. 6-9 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for
enkeltvedtak i forvaltningsloven.

§ 10 Ikrafttredelse

Denne forskriften tro i kraft fra 01.01.2013.
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TILLEGG TIL DE FELLES REGLENE FOR OSLO
Læremidler

Elevene må ha med nødvendige læremidler (bøker, PC, skrivesaker etc.).
Læremidler må tas med til undervisningen, innen timen starter

Mobiltelefon

Mobiltelefon samles inn ved oppstart av hver undervisningstime. Den skal være avslått eller på lydløs og
ikke være forstyrrende for din og andres læring.
PC skal kun brukes i undervisningstiden når lærer har gitt tillatelse. Når PC ikke brukes skal den ligge i
sekk/veske eller skap.

Friminutt

Elevene har, med mindre annet er avtalt, ikke tilgang til klasserommene i friminuttene. Friminuttene
tilbringes ute og i fellesarealene.

Spising

Spising er ikke tillatt i undervisningstiden.

Røyking og snus

Det er ikke tillatt å røyke eller bruke snus i skoletiden. Dette er et nasjonalt forbud.

Elevers plikt til å holde seg informert

Elevene må hver undervisningsdag gå inn på skolens læringsplattform It’s Learning. Det er elevens ansvar
å være oppdatert på den informasjon som står der.

Fusk

Fusk er ikke tillatt i noen vurderingssituasjoner. Alvorlige brudd på denne regelen kan medføre at vedtak
om nedsatt karakter i atferd blir fattet uten at eleven varsles i forkant
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Du skal være på skolen med mindre du er syk eller har annen gyldig grunn. Ved fravær skal dette meldes
kontaktlærer om morgenen den dagen du er borte. Dersom du vet i forkant at du skal være borte, gir du
kontaktlærer beskjed så tidlig som mulig. Hvis du avslutter skoledagen før undervisningen er slutt, skal
kontaktlærer eller avdelingsleder ha beskjed om dette før du forlater skolen.
Ved fravær fra prøver og andre avtalte vurderingssituasjoner skal faglærer ha melding om dette før prøven
starter. Dersom slik melding er gitt i rett tid, vurderer faglærer behovet for en utsatt prøve/vurderingssituasjon og avtaler eventuelt ny tid for prøven med deg. Dersom du ikke melder fraværet på
prøve/vurderingssituasjon til rett tid, kan faglærer ta deg ut av annen undervisning for å gjennomføre
prøven/vurderingen når du er tilbake på skolen. Dette kan skje uten at du varsles om tidspunktet.

Fravær i undervisningsøkt

En elev som har møtt til en undervisningsøkt, kan ikke forlate økten for å komme tilbake igjen uten å ha
fått tillatelse fra lærer. Toalettbesøk skal normalt gjøres i friminuttene.

Forsentkomming

Skolen forventer at lærere og elever er på plass i klasserommet når timen begynner. Hvis du kommer for
sent, forstyrrer det først og fremst læringsarbeidet for alle andre, og du vil få en anmerkning. Det er viktig
at du kommer inn i undervisningen uten å forstyrre klassens eller gruppens arbeid.
Kommer du mer enn 15 minutter for sent får du fravær for hele timen (45 minutter). Kommer du
gjentatte ganger for sent, innkalles du til samtale med kontaktlærer og deretter rådgiver, for å finne fram
til tiltak som kan redusere forsentkommingen. Foresatte kontaktes også.
Gjentatt forsentkomming fører til nedsatt ordens- og/eller atferdskarakter.

Ordenselevtjenesten

Du plikter å delta i ordenselevtjenesten på skolen slik denne til enhver tid er organisert.

Karakterer i orden og oppførsel

Ordens- og atferdsanmerkninger registreres i læringsplattformen It’s Learning og danner grunnlaget for
karakterene i orden og i atferd. Brudd på ordens- og oppførselsreglementet kan føre til nedsatt karakter i
orden og/eller atferd. Fastsettelsen av karakterer i orden og atferd gis ut fra en helhetlig
vurdering.
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Vurdering og fravær

Fravær

Vurdering, eksamen og vitnemål

I disse fagene får du standpunktkarakterer ved slutten av 2. termin:

Trinn

Standpunktkarakter 2. termin

Du har krav på underveisvurdering og sluttvurdering. Dette gjelder både i fag og i orden og atferd.
Bestemmelsene om dette finnes i forskriften til opplæringsloven, kapittel 3.

M4

Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag

Vg1 YF

Matematikk, naturfag,

Underveisvurderingen skal fremme elevenes læring, og kan gis med og uten karakter. Underveisvurdering skal gi deg forutsigbarhet ved at du skal vite hva som skal vurderes, gi deg tilbakemelding
på hva du mestrer, og hva som skal til for å bli bedre i faget. Underveisvurderingen foregår fortløpende
gjennom året og egenvurdering er en viktig del av skolens underveisvurdering. Alle faglærere skal gi deg
tilbakemelding i hver termin slik at du kjenner grunnlaget for halvårs- og standpunktkarakterer, og slik at
du får veiledning til å bli bedre i faget.

Vg1 AMB

Matematikk, naturfag

Vg2 YF

Norsk, engelsk, samfunnsfag, programfag

Vg3/PÅB

Norsk, matematikk, naturfag, historie

VURDERING

Sluttvurdering er et uttrykk for din totale kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakterer
blir fastsatt. Sluttvurderingen bygger på et bredt vurderingsgrunnlag, og en viktig del av grunnlaget ligger
i vurdering av kompetansemål som er prøvd og avsluttet i løpet av skoleåret. Gjennom vurdering og tilbakemelding underveis i skoleåret skal du være forberedt på hvilket resultat du kan forvente på slutten av
året.
Dersom læreplanmål er testet før jul og ikke er planlagt testet igjen, må elever som har vist klar framgang
i tiden etter jul få muligheten til å vise sin eventuelt forbedrede kompetanse i disse læreplanmålene.
Læreplanmål som er avsluttet og i utgangspunktet sluttvurdert før vinterferien, har samme vekt ved
fastsettelse av standpunktkarakteren som om de hadde blitt avsluttet på et senere tidspunkt.

KARAKTERER

Du skal ha både halvårs- og standpunktkarakter.
• Ved avslutning av første termin (ca. 15. januar) får du halvårsvurdering i alle fag.
• Ved avslutning av andre termin (når skoleåret er slutt) får du standpunktkarakterer i de fagene som er
avsluttende.
• Standpunktkarakterene kommer på vitnemålet ditt når du enten har fullført og bestått tre års
opplæring (ST) eller på kompetansebeviset ditt etter to års opplæring (YF). For grunnskoleelever
kommer standpunktkarakterene på vitnemålet etter endt Modul 4.
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Karakterene skal gi uttrykk for kompetansen du har oppnådd på det tidspunktet de er satt. Kompetansemålene i læreplanene er grunnlaget for vurdering med karakter. Vurdering i orden og atferd (oppførsel)
skal ikke inngå i fagvurderingen. Du har anledning til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakter, men ikke på halvårsvurderinger.
Karakterskalaen går fra 1 til 6. Bestått svarer til karakterene 2-6. Fag med karakteren 1 i standpunkt er
bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre. For grunnskolen er karakteren 1 bestått.
Du har 10 dagers klagefrist på eksamens- og standpunktkarakterer fra det tidspunktet karakterene gjøres
kjent på skolen.

VARSEL

Det skilles mellom
1. manglende vurderingsgrunnlag (IV) pga fraværsgrensen
2. manglende vurderingsgrunnlag (IV) som skyldes f.eks fravær på vurderingssituasjoner.
Du skal få skriftlig varsel hvis du står i fare for ikke å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Hvis du er under 18 år skal dine foresatte også varsles.
Varsel knyttet til udokumentert fravær opprettes i SkoleArena (fraværsystemet) mens varsler om manglende vurderingsgrunnlag og nedsatt orden/atferd opprettes i It’s Learning. I tillegg sender skolen en
sms om saken til deg og dine foresatte. Varslet skal inneholde informasjon om hva du må gjøre for å sikre
at du får karakter i faget. I forbindelse med varslet må du gjerne be din faglærer om en veiledningstime.
Skolen vil også varsle deg og foresatte pr SMS hvis du står i fare for å få karakteren 1 ved
standpunkt-/2. terminvurdering.
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Varsel skal sendes dersom du står i fare for å få Nokså god eller Lite god i orden eller atferd.
Varslet skal gis ”uten ugrunnet opphold”, slik at bedre innsats og frammøte kan føre til at halvårs- eller
standpunktkarakter kan settes, eller at bedre orden eller atferd kan påvirke karakteren positivt.
I spesielt alvorlige tilfeller kan karakteren i orden eller atferd bli satt direkte ned som følge av en enkelthendelse. Du vil da ikke bli varslet om fare for nedsatt karakter, men skolen gjør et enkeltvedtak som kan
påklages etter reglene i forvaltningsloven.

FRITAK FOR FAG

Hvis du har tatt tilsvarende eller mer omfattende opplæring i et fag tidligere, kan du få fritak for dette
faget i videregående opplæring. Dette gjelder for eksempel hvis du har gjennomført opplæring tidligere og
har bestått noen fag, men ikke alle. Du kan da søke om fritak fra dette faget og få den tidligere
karakteren på kompetansebeviset/vitnemålet.

FRITAK FOR VURDERING MED KARAKTER I SIDEMÅL

I spesielle tilfeller kan en elev fritas for vurdering i norsk sidemål. Da skal eleven delta i timene, og
betegnelsen ”Deltatt” benyttes på vitnemålet.
Elever som har hatt fritak for vurdering i norsk sidemål i grunnskolen, har rett til fritak også i videregående skole. Dette gjelder i hovedsak elever med dokumenterte lese- og skrivevansker, elever som ikke
har gått på norsk ungdomsskole, elever som har vært fritatt for vurdering i sidemål av andre grunner. Det
gjelder også elever som har fylt vilkårene for fritak fra opplæring eller vurdering, men på grunn av
dokumenterte saksbehandlingsfeil likevel ikke har fått innvilget fritak tidligere. Disse elevene må søke om
fritak senest 1. november. Søknaden leveres til norsklærer.

FRITAK FORVURDERING MED KARAKTER I KROPPSØVING

Elever som ikke kan følge den vanlige opplæringen i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagt opplæring så
langt dette er mulig for eleven. Elever kan få fritak fra vurdering med karakter i faget når den tilrettelagte
opplæringen som eleven får, ikke kan vurderes med karakter. Søknader må begrunnes med legeattest der
det går klart fram hvilke deler av kroppsøvingsfaget elever ikke kan delta i. Rektor avgjør søknadene.
Rektors avgjørelser om fritak for fag og fritak for vurdering i fag er enkeltvedtak etter forvaltningsloven,
og eleven har klagerett.
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Eksamen
I alle avsluttende fag får du en standpunktkarakter. I tillegg kan du trekkes ut til eksamen etter følgende
ordning:
• Grunnskole VO: Alle elevene skal trekkes ut i en skriftlig og en muntlig eksamen.
• Vg1: Ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.
• Vg2: Alle elever skal opp i en tverrfalig eksamen i programfag. I tillegg trekkes de ut i eksamen i
skriftlig eksamen i norsk eller engelsk, eller muntlig eksamen i norsk, engelsk eller samfunnsfag.
• Vg3/påbygging: Alle elever skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. De skal i tillegg trekkes ut i
to eksamener; skriftlig og/eller muntlig.
NB! I fag der du får både standpunktkarakter og eksamenskarakter er det eksamenskarakteren som
avgjør om faget er bestått eller ikke. Har du for eksempel 1 i standpunkt og får 2 eller høyere til eksamen
har du bestått. Har du 5 i standpunkt og får 1 til eksamen har du ikke bestått.
For tverrfaglig eksamen på yrkesfag Vg2 gjelder andre regler. Hvis du stryker i et programfag vil ikke dette
faget være bestått selv om du står til tverrfaglig eksamen. Hvis dette skjer må du avlegge og bestå en
egen eksamen (særskilt prøve) i programfaget du har strøket i, etter at eksamen er gjennomført.
Får du ikke standpunktkarakter i et fag, blir eksamen annullert. Dette betyr at det har svært store
konsekvenser å få IV (Ikke vurdert) i et fag. Du har da ikke muligheten til å bestå faget ved å bestå
eksamen. Det er derfor mye bedre å få 1 i et fag enn IV.

EKSAMENSREGLEMENT

Alle elever som skal opp til eksamen, har plikt til å gjøre seg kjent med bestemmelsene i dette
reglementet i god tid før eksamen.
1. Eksamen med forberedelsesdag
• Forberedelsesdagen er obligatorisk og starter kl. 0900.
• Elevene har selv ansvar for å hente forberedelsedelen. Informasjon får du av faglærer kl. 0900.
Faglærer er til stede fra kl. 0900 til kl. 1000, hvis ikke annet er avtalt med elevene.
2. Frammøte eksamensdagen, skriftlig eksamen
• Eksamen begynner presis kl. 0900.
• Du må være på plass i eksamenslokalet senest kl. 0830. Dette er viktig for at vi skal få til en god
eksamensavvikling for alle. Lokalet åpner kl. 0815.
• Elever som kommer for sent, men før kl. 1000, får ta eksamen. Du får ikke ta igjen tapt tid (i fag
med Del 1 og Del 2 taper du tiden på Del 1). Etter kl. 1000 kan du ikke komme inn til eksamen,
uansett årsak.
• Ingen kan levere besvarelsen og forlate eksamenslokalet før tidligst Kl. 1005.
3. Forfall og sykdom
• Dersom du ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom, må du straks kontakte lege. Du må også
gi beskjed til skolens resepsjon før eksamen begynner. Sykemelding skal leveres til skolens
resepsjon snarest, og senest innen tre dager.
• Dersom det er andre grunner til at du ikke kan møte til eksamen, som for eksempel dødsfall eller
sykdom i nærmeste familie, må du kontakte skolens resepsjon før eksamen begynner. Rektor avgjør
om du har gyldig grunn til fravær.
• Hvis du blir syk under prøven, må du straks melde fra til tilsynet, som skal varsle rektor. Rektor vil
så ta stilling til hvordan dette skal håndteres.
4. Forhold i eksamenslokalet
• Du må sette deg på plassen som er merket med ditt navn, og du kan ikke forlate plassen uten
tillatelse fra tilsynet.
• På pulten skal du kun ha tillatte hjelpemidler som er tillatt ifølge forskriftene, i tillegg til skrivesaker
og mat/drikke. Alt annet skal settes foran i eksamenslokalet.
• Mobiltelefoner og digitale klokker slås helt av og samles inn av tilsynet før eksamen starter.
• For prøver i matematikk med Del 1 og Del 2 legges hjelpemidler (også PC) som skal brukes på Del 2,
ned på gulvet ved siden av pulten.
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•
•
•

Hvis du er i tvil om et hjelpemiddel er tillatt, må du kontakte tilsynet før eksamensoppgaven deles ut
Du må selv kontrollere at du har fått riktig eksamensoppgave, og at den inneholder riktig antall sider
(2/7 betyr side 2 av 7).
Du må ikke kommunisere med andre elever på noen måte. Hvis du trenger noe eller ønsker å forlate
eksamenslokalet, må du henvende deg til tilsynet. Ta kontakt med tilsynet når du skal levere.

5. Eksamenstid
• Eksamen er fastsatt til fem klokketimer.
• I tillegg kan du få 15 minutter til å føre på eksaminandnummer, sidetall etc.
• Når tiden er ute skal du slutte å jobbe med oppgaven, selv om du må vente på at tilsynet kommer
og hjelper deg med innleveringen.
6. Brudd på reglene – fusk eller forsøk på fusk
Eksamen annulleres ved fusk eller forsøk på fusk. Fusk eller forsøk på fusk kan være:
- å gi eller prøve å gi hjelp til andre
- å motta hjelp fra andre
- å bruke hjelpemidler som ikke er tillatt, eller å oppbevare slike hjelpemidler ved plassen sin
- å kommunisere med andre uten tillatelse fra tilsynet – uansett om det gjelder prøven eller noe
annet
- å forlate plassen sin uten tillatelse fra tilsynet
• Dersom eksamen annulleres pga. fusk eller forsøk på fusk, kan du tidligst gå opp til eksamen ett år
etter at eksamen ble holdt.
• Hvis du skaper vanskeligheter for avviklingen av eksamen, f. eks ved å forstyrre andre elever, kan
du etter å ha blitt advart av tilsynet, vises bort fra eksamen. Bortvisning har samme følger som fusk
eller forsøk på fusk.
7. Eksamensresultat – adgang til å klage
• Du kan klage på karakteren. Merk at klagebehandlingen ikke er en ny vurdering av besvarelsen, men
en vurdering om karakteren er ”åpenbart urimelig”. Karakteren kan bli satt ned ved klagebehandling.
Du bør derfor ikke klage uten at en faglærer har sett på besvarelsen din.
• Klagefristen er 10 dager etter at du fikk eller kunne ha fått eksamensresultatet. Vær oppmerksom på
at det for Vg3 og Vg4 vil være en ”hurtigklagefrist” – dette betyr at hvis du leverer klagen før denne
fristen, blir klagen behandlet før sommerferien, og du kan få den eventuelt nye karakteren inn på
vitnemålet før søknadsfristen til Samordna Opptak.
• Skolen vil gi nærmere informasjon om adgangen til å klage og klagereglene. Informasjonen blir også
lagt ut på skolens hjemmeside.
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8. Særskilt tilrettelegging
• Dersom du mener at du har krav på særskilt tilrettelegging som for eksempel ekstra tid eller opplesning av oppgaven, må du ta kontakt med rådgiver senest 15.november. Etter dette vil skolen kun
vurdere forhold som har oppstått etter denne datoen.
• Rådgiverne informerer om særskilt tilrettelegging på eksamener og prøver. Du søker om slik tilrettelegging så snart som mulig. Søknadsskjemaet finner du på hjemmesiden.
9. Hjelpemidler på eksamen
• Du er selv ansvarlig for at du har med deg alle hjelpemidler du trenger ved eksamen, og at du ikke
har med andre hjelpemidler enn de tillatte.
• Hvis du er i tvil om et hjelpemiddel er tillatt, må du kontakte tilsynet før eksamensoppgaven deles
ut.
• Du får mulighet til å låne kalkulator og ressurshefte etc. på skolen. Du får heller ikke låne hjelpemidler av medelever.
• NB! Sjekk at batteriene til kalkulator er i orden. Hvis du har hjelpemidler på en minnepinne eller
andre eksterne lagringsenheter, må de lastes opp på maskinen før eksamen starter. Det er ikke lov å
bruke minnepinner eller andre lagrings-enheter under eksamen og de skal leveres tilsynet kl. 08.30.
• Opplysninger om tillatte hjelpemidler finner du i Utdanningsdirektoratets nettside (www.udir.no)
under tema ”Eksamen”
• Når alle hjelpemidler er tillatt, er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon, forbudt.
For norsk og fremmedspråk er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.
Det er ikke lov å gå i kantina i løpet av eksamensdagen. Husk å ha med deg mat og drikke på eksamen!

FUSK OG PLAGIAT

Fusk er å bryte reglene for hjelpemiddelbruk.
• På eksamen hvor alle hjelpemidler er tillatt, vil det være fusk dersom du bruker internett, kommuniserer med andre eller bruker oversettelsesprogrammer i norsk eller fremmedspråk.
• På eksamen hvor del 1 skal være uten hjelpemidler (matematikk), vil det være fusk dersom du benytter hjelpemidler.
• På vurderingssituasjoner underveis i året, vil det være fusk dersom du benytter hjelpemidler som
ikke er tillatt. Det kan for eksempel omfatte oppslagsverk, ordbøker eller lærebøker. Det kan også
omfatte ulovlige notater i tillatte hjelpemidler, jukselapper mv.
• Der hvor hjelpemidler ikke er tillatt, vil det naturligvis heller ikke være lov til å bruke egne eller
andres tekster lagret på PC eller minnepenn.
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•

Det vil også være fusk dersom du kommuniserer med andre.

Konsekvensen av fusk er at du ikke får vurdering på prøven. Dette kan føre til at du ikke får standpunktkarakter eller halvårsvurdering i faget. På eksamen fører fusk til at eksamen blir annullert og du må vente
ett år før du kan gå opp til ny eksamen.
Fusk er et alvorlig brudd på skolens ordensreglement og kan føre til nedsatt karakter i atferd
Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden.
Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen eller på andre vurderingssituasjoner er det ikke plagiat å
bruke kilder, men dersom kilder benyttes, skal disse oppgis på en etterrettelig måte. Dersom du ikke
oppgir kilder du har benyttet, eller bare klipper og limer fra andres tekster, blir dette vurdert til lav
måloppnåelse. Du viser ikke selvstendig kompetanse, og besvarelsen din kan få en lav karakter.
Derfor er det viktig at du setter deg inn i retningslinjene for kildebruk.
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KILDEBRUK

Kriterier for valg av kilde: Kilden bør være troverdig, objektiv, presis og relevant.
Sjekkliste for kildebruk:
• Du må føre løpende referanser i teksten. Sett referansen din i en parentes inne i selve teksten. I
referansen skal du ha med forfatternavn og sidetall, slik: (Nilssen, s. 15). Dette gjelder både når du
henter opplysninger, og når du siterer direkte.
• Når en novelle eller en roman begynner midt i handlingen, kalles dette in medias res. Dette ser vi et
eksempel på i Få meg på, for faen: ”Måndag klokka 06:40 er Maria, den eldste dottera til Sebjørn,
på veg til jobben.” (Nilssen, s. 11)
• Det er vanlig at sitater på mindre enn tre linjer skrives med anførselstegn, som over. Hvis de er lengre enn tre linjer, bruker vi innrykk
• Du må føre opp en liste over alle kildene dine på slutten av oppgaven. Dette kaller vi en litteraturliste. Denne listen skal stå alfabetisk etter forfatternavnet
På hver referanse i litteraturlisten må du ha med forfatternavn, tittel, forlag og årstall. Hvis du
refererer til en bok, film eller skuespill, står tittelen i kursiv. Artikler, dikt og noveller føres med anførselstegn, og navnet på boken, tidsskriftet eller avisen føres også opp
• Når du fører opp en internettkilde, må du ha med forfatternavn, tittel, URL og dato for når du leste
kilden
• Forfatter kan være en organisasjon eller være ukjent. En leksikonartikkel har for eksempel ofte ikke
en navngitt forfatter. Det du gjør da, er å skrive emneordet først, og så følger du som vanlig på med
forlag og år eller URL og lesedato.
Eks: ”Abelprisen” fra Store Norske Leksikon. URL: http://www.snl.no/Abelprisen [Lesedato
23.06.2011]
• Kilden må siteres korrekt. Dersom du oversetter en kilde fra et annet språk, må du oppgi dette slik:
(Min oversettelse). Originalteksten bør legges ved i en fotnote.
• Det finnes en egen funksjon for føring av referanser i Word. Denne kan brukes for å lage en
automatisk kildeliste. For å lære hvordan dette fungerer, spør en lærer eller søk på ”Opprette en
bibliografi i Word”.
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SØKNAD OM SKOLEPLASS

Du må hvert år søke om skoleplass for neste skoleår. Du søker på nettsiden www.vigo.no og fristen er
1. mars hvert år.
Rådgivere og lærere er behjelpelige med informasjon om videreutdanningsmuligheter og selve søknadsprosessen. Hvilket utdanningsprogram som passer for deg kan du også lese om på www.vilbli.no.
Nettsiden kan leses på mange ulike språk.

AMBULANSEFAG

Du må registrere søknaden din med ønske om Opplæring i bedrift for Ambulansefag på www.vigo.no (frist
1.mars).
I tillegg må du selv søke på utlyste læreplasser over hele landet på nettet, for eksempel på
•
•
•

www.webcruiter.no
www.karrierestart.no
www.nav.no

SØKNAD OM LÆREPLASS

Her må du legge inn cv og søknad. Søknadsfristene varierer fra desember – mai, så følg med!

Du må videre registrere søknaden din på Aspirant web: https://soknad.olkweb.no/oho. Nettsiden er åpen
15.januar - 15.februar.

På Vg1 og Vg2 i faget Yrkesfaglig fordypning er elevene ute i praksis en dag i uken. Når du er ute i
praksis er du din egen og skolens ambassadør. For deg betyr det at du har muligheten til å vise deg fram
og skaffe deg læreplass. For skolen betyr det at elever som kommer etter deg vil ha muligheten til å ha
utplassering på samme sted. Derfor bør du allerede ved utplassering jobbe mot å få læreplass i den
bedriften du er i – oppfør deg som en god arbeidstaker.

Når du søker læreplass på www.vigo.no blir du registrert ved Avdeling for Fagopplæring i Utdanningsetaten (FAG).

Selv om du registreres betyr ikke dette at FAG skaffer deg læreplass. De hjelper deg med å formidle kontakt med læreplass. Hvis du fremdeles mangler læreplass etter sommeren eller tidlig på høsten, vil FAG
sende deg et brev med innkalling til møte. Det er veldig viktig at du møter, slik at du får riktig og nødvendig informasjon om muligheter videre.
Opplæringskontoret for Helse- og oppvekstfag har følgende kriterier til søkere som ønsker læreplass:
• Gode holdninger
• Gode norskkunnskaper (tilsvarende karakteren 3 eller bedre)
• Motivasjon for lærefaget, dvs. helst bedre enn 2ere i programfagene (karakteren i YFF vil tillegges
særlig vekt)
• Helst ikke mer enn en 1/IV i fellesfag
• Lavt fravær og karakteren God i orden

HELSEARBEIDERFAG OG BARNE- OG UNDOMSARBEIDERFAG

VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS

Når du har avsluttet tre år i videregående opplæring, vil du få et vitnemål. Når du har avsluttet to år
yrkesopplæring vil du få et kompetansebevis.
Hvis du har strøket i et fag (og ikke har forbedret karakteren), har for få timer eller på annen måte ikke
fyller kravene til et vitnemål, vil du få et kompetansebevis. Du kan da gå opp til (ny) eksamen og etter
hvert få skrevet ut et vitnemål når du tilfredsstiller kravene.
For å komme inn på høyere utdanning ved universiteter og høyskoler kreves det at du har vitnemål.

Selv om du ikke fyller alle kriteriene vil du ha mulighet til læreplass da hver enkelt søker blir individuelt
vurdert utfra sin søknad, sine karakterer og attester/referanser.
Du kan også selv søke læreplass i andre fylker enn Oslo.
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NY, UTSATT OG SÆRSKILT EKSAMEN (NUS)

Som hovedregel arrangeres eksamen i mai/juni. Elever som har vært syke under ordinær eksamen, kan
gå opp til utsatt prøve i november/desember. For at du skal ha rett til å gå opp til utsatt prøve, må
legeattest leveres i skolens resepsjon snarest mulig. Ved utsatt prøve trekkes eksamensfaget på nytt.
Elever som har fått ”Ikke bestått” kan gå opp til ny/særskilt prøve i november/ desember. For utsatt, ny
og særskilt prøve må du fylle ut et oppmeldingsskjema som du får i skolens resepsjon eller laster ned fra
portalen. Informasjon knyttet til eksamen blir gitt fortløpende.
Elever som har fått IV (ikke vurdert) i et fag, må melde seg opp som privatist i faget.

HVA GJØR JEG OM JEG IKKE ER FORNØYD MED DEN OPPLÆRINGEN JEG FÅR?

Hovedregelen er at eleven(e) tar problemet opp med faglærer muntlig. Hvis det er flere elever som ikke er
fornøyde med opplæringen, kan det være klokt å velge en eller to representanter, gjerne klassens
tillitsvalgte, som snakker med faglærer på vegne av elevene. De fleste problemer bør løses her og skolens
mål og verdigrunnlag skal være grunnlaget for løsninger.
Dersom saken ikke blir løst, koples avdelingsleder inn. Avdelingsleder tar saken opp med elevene og
melder den videre til leder med personalansvar for den læreren saken gjelder hvis han/hun mener det er
nødvendig. Her bør det foreligge en skriftlig henvendelse. I klassen gjøres dette av tillitseleven og/eller
varatillitseleven.
Det bør fremgå om klagen representerer hele eller deler av klassen. Klagen må være underskrevet av
elevene som stiller seg bak den. Saken behandles av skolens ledelse, og elevene/gruppen vil bli orientert
om videre saksgang.
Problemene bør løses på lavest mulig nivå. Det er viktig at det brukes tid i de ulike fasene, slik at det gis
mulighet for forbedring på de punktene elevene peker på. Målet må være at lærer og elever finner en
form som gir elevene læring og læreren en tilfredsstillende arbeidssituasjon.
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DETTE MÅ DU VITE OM FRAVÆR
Det er en entydig sammenheng mellom gode resultater og tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen
på skolen. Elever som er borte fra skolen, vil gå glipp av verdifull undervisning. På Holtet videregående
skole har vi et mål om å holde fraværet så lavt som mulig. Høyt fravær kan – uansett årsak – føre til tap
av termin- og eller standpunktkarakter. Som elev har du møteplikt til alle undervisningstimer.
Elever som er borte fra skolen risikerer:
• å gå glipp av viktig undervisning og opplæring
• tap av termin- og/eller standpunktkarakter på grunn av manglende vurderingsgrunnlag.
• nedsatt karakter i orden og/eller atferd
• at det blir vanskelig å skaffe praksisplass

NY FRAVÆRSGRENSE OG NYTT FRAVÆRSREGLEMENT

Kunnskapsdepartementet innførte fra 1. august 2016 en fraværsgrense i videregående skole. Hvis du har
mer enn 10 prosent udokumentert fravær, vil du ikke få karakter i faget. Rektor vil kunne bruke skjønn
slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter. Dette
er en unntaksbestemmelse. Har du mer enn 15 prosent udokumentert fravær kan du
uansett årsak ikke få karakter i faget. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke ditt totale
fravær. Vi skiller altså mellom fravær som er dokumentert og dermed ikke omfattes av fraværsgrensen og
udokumentert fravær som omfattes av fraværsgrensen. Dokumentert fravær teller ikke med på
beregningen av fraværsprosenten i faget. Forutsetningen er at du leverer gyldig dokumentasjon.

NOE FRAVÆR ER IKKE FRAVÆR!

I noen tilfeller er elevene borte fra undervisningen i et fag, men det føres ikke fravær som går på
fraværsgrensen. Dette føres med koden A = Annen undervisning og gjelder:
• Når elevene deltar i annen undervisning på skolen, for eksempel når de er på ekskursjon i et
annet fag eller på en studiereise.
• Når eleven deltar i planlagt elevrådsarbeid eller annen organisert aktivitet på skolen godkjent av
rektor
• Avtalte besøk hos rektor, trinnleder, studieleder, rådgiver, skolehelsetjenesten eller avtalt
elevsamtale med kontaktlærer.
• Selvstendig studiearbeid etter avtale med rektor/avdelingsleder/faglærer

58

FORSENTKOMMING

Utdanningsadministrasjonen har bestemt som felles regel for alle videregående skoler at fravær inntil
15 minutter regnes som forsentkomming. Dette gir ordensanmerkning, men ikke fravær.
Kommer eleven mer enn 15 minutter for sent til timen, regnes dette som fravær. På Holtet har vi
normalt 90-minutters undervisningsøkter. Vi fører her fravær for 2 x 45 minutter. En elev som kommer 20
minutter for sent, vil altså få fravær for de første 45 minuttene, men registreres som til stede i de siste 45
minuttene.

FRAVÆR UTENFOR ELEVENS KONTROLL

Dersom det oppstår fravær som følge av forhold utenfor elevens kontroll, som for eksempel uventede
forsinkelser i trafikken, regnes dette som dokumentert fravær. Eleven må kunne dokumentere dette,
for eksempel med utskrift fra Ruters hjemmeside.
NB: Dersom en avgang på tog, trikk eller buss normalt er forsinket, må eleven ta en tidligere buss, selv
om rutetabellen tilsier at eleven normalt skulle komme til rett tid.
Vær oppmerksom på at det også er andre grunner til at eleven ikke kan få karakter.
• Det totale fraværet er så høyt at læreren ikke har vurderingsgrunnlag
• Eleven har ikke deltatt på en måte som har gitt læreren vurderingsgrunnlag, f.eks. stadige
fravær på prøver og andre vurderingssituasjoner
Å ha mindre enn 10 prosent udokumentert fravær er altså ingen garanti for at eleven får karakter.
Læreren må uansett fraværsårsaker ha et vurderingsgrunnlag på eleven.

VARSEL

Det skilles mellom
1. manglende vurderingsgrunnlag (IV) pga fraværsgrensen
2. manglende vurderingsgrunnlag (IV) som skyldes f.eks fravær på vurderingssituasjoner
•
•
•
•

Du skal få skriftlig varsel hvis du står i fare for ikke å få halvårsvurdering med karakter eller
standpunktkarakter
Hvis du er under 18 år skal dine foresatte også varsles
Varsel om manglende vurderingsgrunnlag grunnet manglende fremmøte til vurderinger varsles i
It’s Learning. Dette varselet ansees som lest selv om det ikke undertegnes
Når du har fått et varsel om fare for at du ikke får karakter pga fraværsgrensen, er det spesielt viktig
at du kan dokumentere alt senere fravær i faget
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•

Varsel som skyldes fraværsgrensen sendes via Skolearena. Varslet er gyldig selv om du ikke
bekrefter det

Fraværsregelement på Holtet VGS

Du vil ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Du vil likevel ha rett til å
delta i opplæring og rett til underveisvurdering i faget, men du vil altså ikke få karakter. Dette betyr at
du ikke kan få vitnemål uten å ta eksamen i faget eller ta faget på nytt.

•
•
•
•
•

ENKELTVEDTAK

•

HVA SKJER HVIS DU OVERSKRIDER FRAVÆRSGRENSEN I FAGET?

Alt fravær skal meldes til skolen
Det skal angis en grunn for fraværet
Melding om fraværet og årsaken til fraværet skal meldes til kontaktlærer på Teams eller sms
Hvis du ikke kan komme på skolen må du gi beskjed til din kontaktlærer før skoledagen begynner
Hvis du ikke får meldt fraværet før undervisningen begynner, sender du en e-post om fraværet til
kontaktlærer i etterkant
Fraværet må meldes senest dagen etter at eleven har kommet tilbake til skolen etter fraværet

Hvis fraværet ditt i et fag blir høyere enn fraværsgrensen for hele året, skal rektor gjøre et enkeltvedtak
om at du ikke får standpunktkarakter. Du får et forhåndsvarsel om et slikt vedtak og du får da en frist på
10 dager til å legge frem dokumentasjon for fraværet ditt. Hvis du ikke legger fram dokumentasjon, gjør
rektor vedtak om at du ikke får standpunktkarakter. Du har rett til å klage på dette vedtaket. Vi informerer
deg om klageretten og om hvordan klagen blir
behandlet.

Faglærere fører fravær som U=Udokumentert. Kontaktlærer retter til kodene i tabellen på neste side
når fraværet er meldt og dokumentasjon eventuelt er levert (for kodene E, D og R). Du vil bli varslet
skriftlig i SkoleArena om ditt fravær og eventuelt om du står i fare for å ikke få vurdering (IV). Elever og
foresatte er forpliktet til å holde seg oppdatert om fraværet via fraværssystemet SkoleArena.

Når kan rektor bruke skjønn på fravær inntil 15 prosent?

Hvis kontaktlærer ikke har mottatt melding vil han/hun sende melding til foresatte samme dag.
Ved gjentatt/høyt udokumentert fravær blir eleven og foresatt innkalt til samtale med kontaktlærer.
Formålet er å finne fram til oppfølgingstiltak.

Dette skjønnet kan rektor bare bruke i helt spesielle tilfeller der det er åpenbart urimelig at eleven ikke
får karakter, for eksempel hvis eleven av spesielle grunner har vært ute av stand til å skaffe dokumentasjon. Hvis du mener at ditt tilfelle kan falle inn under reglene skriver du en søknad til rektor hvor du
begrunner søknaden.
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SØKNAD OM PERMISJON

Søknader om permisjon inntil en dag sendes på e-post til kontaktlærer som behandler søknaden og
fører fraværet som L= legitimert eller D= Dokumentert avhengig av årsak.
Søknader som omfatter mer enn en dag, behandles av avdelingsleder. Eleven fyller ut skjemaet “Søknad
om permisjon” og får underskrift av alle faglærere som berøres av fraværet. Søknaden
leveres kontaktlærer som anbefaler/ikke anbefaler søknaden før han/hun sender den videre til
avdelingsleder. Avdelingsleder behandler søknaden og skriver på skjemaet hvordan fraværet skal føres.
Kontaktlærer registrerer fraværet i Skolearena. Eleven får kopi av søknaden, kontaktlærer oppbevarer
originalen.
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FØLGENDE KODER BENYTTES:
Kode

Forklaring

Benyttes når?

Trekkes fra på
vitnemålet innenfor ramme på
totalt 10 dager/
år.

Inngår i 10 %
“udokumentert”
fravær som kan
føre til at eleven
ikke får karakter

U

Udokumentert fravær

Eleven har ikke levert noen
dokumentasjon på fraværet i riktig tid

Nei

Ja

L

Legitimert
fravær

Eleven har vært syk eller har annen
grunn til fravær oppgitt i Skolearena

Nei

Ja

E

Legeattestert
sykefravær

Skriftlig sykemelding fra lege. Gjelder
også besøk hos lege, tannlege,
psykolog osv. som er dokumentert.

Kan trekkes
f.o.m. fjerde
fraværsdag i hvert
sykefravær

Nei

D

Dokumentert
fravær

• Helse- og velferdsgrunner
(ikke sykefravær)
• Arbeid som tillitsvalgt
• Politisk arbeid
• Hjelpearbeid
• Lovpålagt frammøte
(sesjon, rettssaker)
• Representasjon i arrangementer på
nasjonalt eller internasjonalt nivå

Ja

Nei

R

Religiøs
høytidsdag

Religiøse høytidsdager for elever som
er medlemmer av et annet trossamfunn enn Den norske kirke.

Ja

Nei

A

Annen
undervisning

Når eleven deltar i annen aktivitet i
skolens regi. F.eks. avtalt/organisert
studiearbeid, elevråd, revy,
ekskursjoner, studiereiser etc.

Trekkes fra automatisk uavhengig
av rammen på 10
dager/år (regnes
ikke som fravær)

Nei

62

Følger av å ikke melde fravær:
Dersom fraværet ikke meldes senest dagen etter at eleven har møtt på skolen igjen, settes en
ordensanmerkning for ikke meldt fravær. Mange slike anmerkninger kan føre til nedsatt karakter i orden.
Fravær på vitnemålet
Elevene har etter forskrift til opplæringsloven § 3-47 rett til å søke om å stryke inntil 10 dager av
fraværet per skoleår når fraværet skyldes årsaker markert med “ja” i kolonnen “Trekkes fra på
vitnemålet….” i tabellen på foregående side. Eleven må da sende søknad til rektor om å få trukket fra
fraværet innen en nærmere angitt frist i juni. Vi informerer mer om dette på slutten av skoleåret. Bruk
søknadsskjemaet ”Søknad om fratrekk av fravær”.

OPPFØLGING AV FRAVÆR

Dersom en elev har mer enn 3 dager eller 10 timer fravær i en termin uten at eleven har meldt fraværet
etter skolens regler, innkalles eleven (og foresatte til elever som ikke er myndige) til en
samtale med kontaktlærer. Formålet med samtalen er å finne fram til gode tiltak som kan føre til at
fraværet ikke fortsetter.
Ved fortsatt udokumentert fravær vil elev (og foresatte) bli innkalt til en samtale med avdelingsleder.
Formålet med denne samtalen er å komme fram til tiltak som fører til at eleven kan fullføre skoleåret eller
at eleven blir overført til et annet opplæringstilbud.
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Tips til en travel hverdag

Tips til en travel
hverdag

Det kan være både slitsomt og krevende å være elev i videregående skole. Vi setter høye mål både for
elever og ansatte. Det er derfor viktig å utvikle en god studieteknikk. Her er noen råd.

DET ALLER VIKTIGSTE RÅDET

Bruk tiden på skolen best mulig. Det er utrolig hvor mye man kan få med seg av en time på 90
minutter hvis man er innstilt på å lære mest mulig og hele tiden sier til seg selv ”Hva kan jeg lære av
dette?”
Det kan være lurt å lære seg noen effektive teknikker og strategier for å lære mest mulig, så her er noen
råd til deg om dette: Når du leser, lytter og skriver på skolen, gjør du det for å forstå. Det du forstår, kan
du lære. Det finnes flere teknikker som kan hjelpe deg å lære. Men først kan du spørre deg:
•
•
•
•

hvilke forkunnskaper har du?
hva gjør du imens du leser, og etterpå?
hva skal du lære i denne perioden?
hvilke begreper trenger du?

Selv om du ikke vet hvordan hjerteklaffene fungerer, vet du nok likevel hvor hjertet ligger. Det er viktig
å tenke igjennom hva du allerede kan før du skal lære noe nytt. Da blir det lettere å lære. Når du lærer,
bygger du videre på det du kan fra før.

SKRIVE NOTATER

I hver eneste undervisningstime må du ha penn og papir slik at du kan notere. Skriv ned nye ord og
fagbegreper. Ikke vent med å skrive noe viktig! Husk å ha orden i notatbøkene dine og lag mapper med
de ulike fagene på PC-en din.

SAMARBEID

Samarbeid er viktig for god læring! Det er en god idè å spørre en medelev, din læringspartner, før du
spør læreren. Kanskje har hun/han svar på det du lurte på? Da lærer dere begge noe nytt - du får svar
på spørsmålet ditt, og medeleven din har fått øve seg på å forklare. Studieteknikk er viktig for å lære seg
fagstoffet lettere.
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Her er to eksempler på hvordan man kan sortere fakta slik at det er lettere å huske og forstå:

TO/TREKOLONNENOTAT
FAGBEGREP

FORKLARING

UTDYPNING

Gran

En type bartre

De fleste nordmenn bruker gran som juletre

Brasil

Land i Sør-Amerika

Mest kjent for fotball og karneval

Empati

Evnen til å forstå andres følelser

Empatiske personer er ofte forståelsesfulle og
gode lyttere

TANKEKART

Tankekart kan være en god metode for å få oversikt over fagstoff. Noen liker å tegne tankekart med
farger, ulike størrelser og bilder. Du kan lage tankekart for hånd, eller digitalt.
På Creaza.com kan du lage tankekart på PC (https://web.creaza.com/no/). Denne finner du blant verktøyene på Portalen. IThoughts er en annen tilsvarende app til bruk på Ipad.

REPETISJON

Hva skal du gjøre når du opplever at stoff du leste for et par uker siden er gått i glemmeboken?
Den beste måten er å repetere systematisk.
• jo mer repetisjon, dess lengre og bedre husker du stoffet
• slik overføres kunnskapen fra korttidshukommelsen til langtidshukommelsen
Hvor ofte skal du repetere?
• selvhøring rett etter en arbeidsøkt
- skriv ned på et blankt ark hva du lærte i løpet av økta
- etter forelesning eller etter en arbeidsøkt på lesesalen
• repeter etter en dag
- la hjernen få tid til å absorbere og sette ting på plass, sove på det
• etter en uke
• etter en måned
• eksamensperioden
Hva
•
•
•

skal du lese når du repeterer?
forelesningsnotater og andre notater
øvinger
tilbakemeldinger på prøver/innleveringer

Fordeler med repetisjon er:
• jo mer du kan, dess mer lærer du
• du sparer tid foran prøver
• eksamensperioden blir lettere
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VIKTIGE DIGITALE VERKTØY
På Holtet har vi utarbeidet en oversikt over hvilke digitale verktøy du må ha tilgang til og hva du skal
kunne for å kunne jobbe digitalt som elev ved skolen.
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Verktøy

Forklaring

Basisferdigheter

Portalen

Osloskolens
oversikt over
viktige verktøy du
trenger som elev
på videregående
skole

Jeg vet hvor
Jeg vet hvor
Jeg vet hvor
Jeg vet hvor
hjelpemidler

Skolearena

Hold oversikt!

Jeg kan sjekke mitt eget fravær
Jeg kan lese fraværsmeldinger og varsler

It’s Learning

Læringsplattform.
Gir oversikt over
fag, ressurser,
oppgaver og
vurderinger

Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg

kan
kan
kan
kan
kan
kan

Outlook

E-post

Jeg
Jeg
Jeg
Jeg

vet hva epostadressen min er
vet hvordan jeg logger meg inn på PC og mobil
kan opprette en ny epost, og sende til læreren min
kan laste opp vedlegg

Teams

Kommunikasjonskanal

Jeg
Jeg
Jeg
Jeg

kan
kan
kan
kan

jeg
jeg
jeg
jeg

finner
finner
finner
finner

skriveprogrammene i Office 365
læringsplattformen itslearning
viktige oversettingsverktøy
ordbøker og andre faglige

finne fagsidene
bruke oppfølgingsoppgavene
levere oppgaver
lagre som kladd
navigere i ressursene
kommentere på oppslag

kontakte lærere og medelever på chat
delta på videomøter
skrive innlegg
laste opp filer
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Word

Produsere,
redigere og lagre
tekster

Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg

kan
kan
kan
kan
kan
kan
kan
kan
kan
kan
kan

endre skrifttype, størrelse og linjeavstand
formatere og bruke avsnitt
sette inn topptekst/bunntekst
sette inn nummerering og punkter
bytte stiler og lage sideoppsett
bruke autokorrektur, språk- og synonymordbok
sette inn tabeller
bruke bildeverktøy
lagre/åpne dokument i OneDrive
ta utskrifter og finne riktige printere på PC
legge til printer hvis nødvendig

Powerpoint

Lage
presentasjoner

Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg

kan opprette en lysbildefremvisning
kan formatere lysbilder
kan sette inn nye lysbilder
kan sette inn tekst
kan bruke bilder/video/lyd
kan bruke utformingsfunksjonen
kan lage overganger mellom lysbilder
vet hva «Den gode presentasjonen» er
kan bruke animasjoner og grafikk på en god måte
kan bruke bildefunksjon og layout

Excel

Regneark

Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg

kan
kan
kan
kan
kan
kan
kan
kan
kan
kan
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bruke formler
sette inn funksjoner
sette inn diagrammer, aksetitler og overskrift
bruke minus-, pluss-, gange- og deletegn
lage nye rader og kolonner
legge til og navngi ark
ta utskrift med formler
bruke utklippsverktøy
lage sideoppsett
sette inn topptekst

Clarify

Ordbok på nett
som er tilpasset
ditt skolebehov

Jeg
Jeg
Jeg
Jeg

kan logge inn i Clarify
kan bruke hurtigtaster
vet hvordan jeg bytter språk
kan søke på bøyningsform av ord

CD-ord

Skrivestøtteprogram for PC
med lyd

Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg

kan finne CD-ORD i MV-Nordic programpakke
vet hvordan jeg logger inn med Feide
vet hvordan lese opp tekst på nettleser, PDF og Word
kan hente opp ordbok under skriving
kan endre språk og stemme

Tastatur

Jeg vet hvordan jeg skrur av og på flymodus
Jeg vet hvordan SHIFT, FN, CTRL og ALT fungerer
Jeg vet hvordan jeg endrer språk på tastaturet
Jeg vet hvordan jeg zoomer i dokumenter
Jeg kan de grunnleggende hurtigtastene i Windows:
Ctrl + C/X
Ctrl + V
Ctrl + Z
Ctrl + A
Ctrl + S/N/O
Ctrl + P
Ctrl + Alt + Delete

Mobiltelefon

Jeg kan innstallere Outlook-appen på mobilen og koble til
skoleepost
Jeg kan installere itslearning-appen og utforske grunnleggende
bruk av den
Jeg kan installere Kahoot!
Jeg kan installere Teams-appen
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SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV HELDAGSPRØVER OG EKSAMEN
Søknadsfrist er 15. november
Elevens navn

Klasse

Fødselsdato: (dd.mm.åååå)

Eleven trenger særskilt tilrettelegging p.g.a. _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Dokumentasjon må vedlegges.

Fylles ut av elev/lærer
Skriv hvilke fag det
gjelder i denne
kolonnen

Tiltak det
søkes om

Elevens navn

Søknad om permisjon fra opplæring

Gjelder fra sep 2014

I henhold til Opplæringsloven § 3-47 kan følgende punkter gi grunnlag for innvilgelse av permisjon fra
undervisningen:
a) Helse- og velferdsgrunner. Kreves dokumentasjon. Kun fravær fra fjerde dag kan strykes. Unntak: Kronisk sykdom
og funksjonshemming.
b) Arbeid som tillitsvalgt. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærer eller
rektor, skal ikke regnes som fravær.
c) Politisk arbeid
d) Hjelpearbeid
e) Lovpålagt møte
f) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. For eksempel kultur - og
idrettsarrangement.

Religiøse årsaker. Innenfor rammen av 10 skoledager kan elever som er medlemmer

av andre trossamfunn enn den
norske kirke, kreve at inntil to dager fravær som er knyttet opp mot en religiøs høytid, ikke blirført på vitnemålet eller på
kompetansebeviset.

Navn:__________________________________ Klasse: ____________ Født: ______________

| Fylles ut av avd.leder/godkjenner
Tiltak innvilget på:
skriv Ja eller Nei
Heldags
prøve

Eksamen

Merknader:

Kontaktlærer: ______________________________

Årsak om søknad om permisjon fra undervisning: _____________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________
Elevens underskrift

Opplesing/forklaring
av oppgaveteksten

__________________________________
Foresattes underskrift (dersom eleven er under 18)

Skolen fyller ut:

(Gjelder på skriftlige prøver
og eksamen)

Søknaden er innvilget da Opplæringsloven § 3-47, gir anledning til permisjon til dette formålet. Vi
viser til punkt
over og fraværet blir ført med fraværskode
.
Søknaden er avslått. Opplæringslovens § 3-47 gir ikke anledning til permisjon til dette formålet.
Dersom du likevel velger å være borte fra skolen, vil det bli ført legitimert fravær - fraværskode L.
Dette kan, avhengig av ditt totale fravær, medføre fare for manglende vurderingsgrunnlag til å sette
standpunktkarakterer, jfr. Opplæringslovens § 4-7.

Elevens underskrift
Dato/underskrift:

Kontaktlærer/faglærers underskrift
Dato/underskrift:

_________________________
Kontaktlærer (inntil 1 dag)

Utdanningsetaten
Holtet videregående skole

Har eleven ungdomsrett: Ja

Nei

Omvalg på Vg1fra følgende programområde/utdanningsprogram:_____________________________________
Omvalg på Vg2 fra følgende programområde/utdanningsprogram: ____________________________________

1. Søknad om fritak for fag som er bestått tidligere
Grunnlaget for å søke om fritak for faget/fagene må dokumenteres. Legg ved dokumentasjon.
Jeg har bestått samme fag/fagene, har bestått likeverdig eller mer omfattende opplæring i faget/fagene
Jeg søker om fritak for følgende fag:

Fylles ut av skolen

Fag: ___________________________

Uketimer: _________ Årstimer: _________
Uketimer: _________ Årstimer: _________
Uketimer: _________ Årstimer: _________
Uketimer: _________ Årstimer: _________
Uketimer: _________ Årstimer: _________
Uketimer:
Årstimer:
_
Sum fritak:
Årstimer:
=================================
Resttimer: _________ Resttimer: _________

Fag: ___________________________
Fag: ___________________________
Fag: ___________________________
Fag: ___________________________

(Kontoret v/Hege):

2. Søknad om fritak for vurdering i skriftlig sidemål (forskriftens § 3-22)
Grunnlaget for å søke om fritak for vurdering i faget må dokumenteres. Legg ved dokumentasjon:
Jeg søker om fritak for vurdering i skriftlig sidemål:
Begrunnelse:

Telefon: 23 16 51 70
Telefaks: 23 16 51 90

Fødselsdato:

Om føring av fravær på vitnemål eller kompetansebevis sier forskrift til Opplæringsloven § 3-47: For inntil sammenlagt 10 skoledager i et opplæringsår
kan en elev kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet/kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helse- og velferdsgrunner,
arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. For at
fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet/kompetansebeviset må eleven legge fram legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær
som skyldes helsegrunner må være mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dag som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær
av helsemessige årsaker på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.
Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærer eller rektor, skal ikke regnes som fravær. Innenfor rammen av 10
skoledager kan elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke, kreve at inntil to dager fravær knyttet opp mot en religiøs høgtid,
ikke blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset.

Jeg søker fratrekk av fravær på inntil 10 dager:



3.
1.

dager av helse- og velferdsgrunner. Legeerklæring må legges ved.

2.

dager arbeid som tillitsvalgt, politisk- eller hjelpearbeid.
dager lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt n ivå.

Andre opplysninger:

Elevens underskrift
Dato/underskrift:

Foresattes underskrift (der eleven er under 18 år)
Dato/underskrift:

Jeg søker om fritak for opplæring i kroppsøving. Forskriftens §1-12

Innvilget:

Eleven må levere legeerklæring som dokumenterer at tilrettelagt opplæring er til skade og hvorfor.
Legg ved dokumentasjon

Du innvilges fratrekk av totalt:

(Der tilrettelagt opplæring ikke er mulig)

Elevens underskrift
Dato/underskrift:
Fylles ut av skolen
Søknaden er

Dokumentasjon på alle punktene må vedlegges.

Antall dager jeg søker fratrekk for:

Fylles ut av rektor:

innvilget

Org.nr.: 974590905

Klasse

3. Søknad vedrørende faget kroppsøving
Jeg søker om fritak for vurdering med karakter i kroppsøving. Forskriftens §3-23

__________________________
Avdelingsleder (2 til 10 dager)

Besøksadresse:
Ekebergveien 124
1178 OSLO
Postadresse:
Pb 56 Bekkelagshøgda, 1109
OSLO

Elevens navn

Elever med ungdomsrett kan gjøre omvalg til annet utdanningsprogram en gang og allikevel har rett til fulltidsstøtte ved fritak i fag som er bestått tidligere

Dato

Fylles ut av avdelingsleder/godkjenner
Dato/underskrift:

Fødsels- og personnr.:

(Når den tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes med karakter) Se side 2 for utfyllende opplysninger.

Kontaktlærers anbefaling (ved mer enn 1 dag): ___________________________________________

Annet (Spesifiser)

Klasse

Fag: ___________________________

Søker permisjon fra og med (dato): __________________ til og med (dato): ________________

1 time ekstra tid

(Gjelder på skriftlige prøver)

Søknadsfrist 15. juni

Skolen melder til Lånekassen om endringer i fag og antall undervisningstimer/årstimer.

Holtet videregående skole

g)

Søknad om fratrekk av fravær

Søknad om fritak

Oslo kommune
Utdanningsetaten

følgende er nyttige skjemaer for deg som elev.
For å skrive ut disse gå inn på skolens Portal.

Unntatt offentlighet; offentleglova § 13
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Søknaden er:
Ja

Ikke innvilget:

Nei

 dager. Hvorav det trekkes

dager fra 1. termin og

dager fra 2. termin.

Kontaktlærer/faglærers underskrift
Dato/underskrift:

Rektors underskrift
Dato:



Underskrift:

Har eleven rett til fulltidsstøtte
ikke innvilget

Ja

Nei

• Original til elevmappen og kopi til elev

Underskrift

Dette vedtaket kan påklages. Klagen sendes skolen som også vil gi nødvendig råd og veiledning.
J:\Maler\skjema - elever\Søknad om fritak - 03.11.2015 - Versjon2 test.doc - 30.06.2020

holtetvgs@ude.oslo.kommune.no
www.holtet.vgs.no

Original av behandlet søknad leveres kontoret, kopi til: Søker, kontaktlærer og rådgiver.
Søkere som har fått innvilget tilrettelegging, må forevise den på alle eksamener.
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Ferie og fridager

Ferie og fridager skoleåret 2020/2021
Måned

Dato

Ferie/Fridag

August

17. august

Første skoledag

September

28.september - 02. oktober

Høstferie

Desember

21. desember

Siste skoledag før jul

Januar

04. januar

Første skoledag etter jul

Februar

22.-26. februar

Vinterferie

Mars

28. mars - 05. april

Påskeferie

Mai

1. mai

Arbeidernes dag

13. mai

Kristi Himmelfartsdag

14. mai

Inneklemt dag

17. mai

Grunnlovsdag

24. mai

2. pinsedag

18. juni

Siste skoledag

Juni
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HOLTET
videregående skole

Holtet videregående skole
Sentralbord: 23 16 51 70
Gateadresse: Ekebergveien 124, 1178 Oslo
Postadresse: Utdanningsetaten
Holtet videregående skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo
E-postadr.: holtetvgs@ude.oslo.kommune.no
Nettside:
holtet.vgs.no

