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Min kontaktlærer: ________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________
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HILSEN FRA LEDELSEN

KJÆRE ELEVER!
Holtet vgs. skal være en faglig kompetent, trygg og engasjert skole for deg. En skole som hver 
dag jobber for at du skal 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 på skolen.

De siste tre skoleårene har vært preget av korona. Dette skoleåret derimot har vi håp om at vi 
skal gå tilbake til en normal skolehverdag. Det betyr at både fraværsgrensen med 
dokumentasjonsplikt og eksamen er tilbake. Derfor er det viktig at du er på skolen og bidrar 
aktivt i egen læring, allerede fra første skoledag.

Vi på Holtet har i flere år vært opptatt av god språklæring i alle fag og tverrfaglighet. Hos oss 
jobber vi med begrepslæring i alle timer, i alle fag. Ved siden av dette er vi opptatt av at alle 
elever skal ha et godt læringsmiljø. At skolen skal være et godt sted å være og et godt sted å 
lære. Alle som jobber på skolen skal derfor ha fokus på at du lærer, har det bra på skolen, er 
trygg og trives. Lærere, elevteam, administrasjon og ledelsen er her for dere. 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 2022-2023

Hilsen
Ledelsen
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HILSEN FRA ELEVRÅDET

Hei til alle nye og gamle elever på Holtet. Lykke til med et nytt skoleår, nye venner og muligheter! Men 
hva annet kommer med et nytt skoleår? 

Elevrådsarbeid!! Det er ikke så dustete som det høres ut som, fordi elevrådsarbeid er det du vil det skal 
være. Elevrådet er elevenes viktigste og sterkeste organ! Uten elevrådet hadde ikke elevene hatt en like 
sterk stemme på skolen. 

Er du er glad i å prate, diskutere og drive organisasjonsarbeid så er elevrådet noe for deg! Vi har 
storkost oss i året som var, og håper å seg deg i år. 

Hvis ikke elevrådet er noe for deg så er det greit,  
men vi står her og kjemper for deg også, sammen 
med hele skolen. 

Lykke til med alt som vil komme i år!!! 

Med vennlig hilsen elevrådsleder Sindre og           
nestleder Mina. 

Mina Berget og 
Sindre Halderaker Husby
Leder og nestleder for elevrådet 2021/22
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SKOLENS BASISTIMEPLAN SER SLIK UT

Time Tid Mandag Tirsdag onsdag Torsdag Fredag

1+2 08.30-10.00

10.00-10.15 Pause Pause Pause Pause Pause

3+4 10.15-11.45

11.45-12.20 Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause

5+6 12.20-13.50

13.50-14.05 Pause Pause Pause Pause Pause

7+8 14.05-15.35 Ingen 
undervisning

Ingen 
undervisning

 
 
SKOLENS ÅPNINGSTIDER 
Kantinen:     kl. 07.30-14.10  (åpen i friminuttene)
Resepsjon:   kl. 08.00-15.00 
Sentralbord: kl. 08.00-15.00

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. 

Vi ønsker at elevene skal LÆRE Å LÆRE. Dette gjør vi gjennom sterkt fokus på læringsmiljø og på      
overordnete prinsipper i LK20. Dette kombinert med videre arbeid med LK20, språkløyper og 
vurderingsnettverk fortsetter vi stødig kurs på den faglige utviklingen også dette skoleåret.

Vi har en faglig svært kompetent lærerstab som foruten å forberede seg godt til LK20, også har lang 
erfaring med å jobbe med 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. Elevgruppen er sammensatt og vi tilpasser derfor undervisningen til elevenes 
forutsetninger. 

Vårt mål er at alle elever fullfører og består med så gode resultater som mulig. 
På Holtet videregående skole skal alle elevene trives, lære og oppleve mestring.

VÅRE SATSINGSOMRÅDER 2022-2023

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. 

På Holtet 
videregående 
skole skal alle 

elevene trives, lære 
og oppleve 
mestring.
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SOSIALE MEDIER

Holtet vgs er på Facebook, Instagram, Snapchat og 
TikTok. Her deler vi øyeblikk fra skolehverdagen og 
informasjon fra skolen og våre samarbeidspartnere.   

Både lærere og elever kan bidra med bilder og 
filmsnutter til våre sosiale plattformer, men det er 
bibliotekar Tonje Silfvenius som publiserer.  

Vi oppfordrer alle til å følge @holtetvgs i sosiale 
medier!
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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.

Navn Tittel Telefon Epost

Jan Erik Ljøner Fungerende rektor 468 26 987 jan.ljoner@osloskolen.no

Helene Jeber Holt Ass.rektor 
Avd.leder Vg2
og administrasjon

997 00 329 helene.holt@osloskolen.no

Andrew Cornell Avd.leder
Vg1 HO 
Vg3 i skole

951 29 828 andrew.cornell@osloskolen.no

Mirjam Berg Abrahamsen Avd.leder 
Studiekompetanse

915 84 785 mirjam.abrahamsen@osloskolen.no

Melinda Jørgensen Avd.leder  
FVO og TO-arbeidsliv

477 86 839 melinda.jorgensen@osloskolen.no

Bente Hovland Avd.leder
E-team, TO Vg1 og 
IKT/Kantine

900 51 724 bente.hovland@osloskolen.no

SKOLENS LEDELSE  
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SKOLENS LEDELSE

Helene Jeber Holt
Assisterende rektor

Vg2
Administrasjon

Melinda Jørgensen
Avdelingsleder

FVO
TO-arbeidsliv

Andrew Cornell
Avdelingsleder 

Vg1 HO
Vg3 i skole

Bente Hovland
Avdelingsleder

Elevteam
TO Vg1

IKT/Kantine

Mirjam Berg Abrahamsen
Avdelingsleder

Studiekompetanse

Jan Erik Ljøner 
Fungerende rektor



HVEM SNAKKER JEG MED - OM HVA?

KONTAKTLÆREREN DIN
Kontaktlæreren vil følge opp deg som elev, sikre at du har et bra klassemiljø og at du får nødvendige beskjeder. Du har 
startsamtale og utviklingssamtaler med kontaktlæreren din. Snakk med kontaktlæreren din først om du har noe du lurer 
på.  

Hvis ikke kontaktlærer kan hjelpe deg, kan du snakke med avdelingsleder. 

Det er flere på skolen som er her for å hjelpe deg: 

• Har du spørsmål om valg av fag eller bytte av fag, lånekassen og innsøking snakker du med rådgiver 

• Har du spørsmål av personlig art, er rådgiver, minoritetsrådgiver, helsesøster eller miljøarbeider en naturlig samtale-    
partner. 

• Er du bekymret for eget eller andres bruk av rusmidler, kan du ta kontakt med en av skolens miljøarbeidere. 
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OVERSIKT OVER KONTAKTLÆRERE 

Klasse Kontaktlærer Telefon Epost
M3A Anne Kristin Furu

Anil Choudhari
909 28 104 
941 44 786

anne.furu@osloskolen.no 
martin.choudhari@osloskolen.no

M3B Nisha S. Sankhayan
Charlotte Bache-Mathiesen

984 19 769
457 25 937

nisha.sankhayan@osloskolen.no
charlotte.bache-mathiesen@osloskolen.no

M4A Vegard Strand
Anita Jannicke Fergestad

456 30 177
414 64 266

vegard.strand@osloskolen.no 
anita.fergestad@osloskolen.no

M4B Cecilie Berg Myhre
Inga-Britt Mærli

916 75 904
456 12 426

cecilie.myhre@osloskole.no  
inga-britt.marli@osloskolen.no

1HOA Khadija Bashir Ali 23 16 51 70 khadija.ali@osloskolen.no 

1HOB Hilde Mørk Matre 952 22 049 hilde.matre@osloskolen.no    
 

1HOC Ingrid Marie Hoel Sandberg 456 12 356 ingrid.sandberg@osloskolen.no   
 

1HOD Marthe Ødemark Michaelsen 456 13 941 marthe.michaelsen@osloskolen.no

1HOE Camilla Andersen Opsahl 477 86 857 camilla.opsahl@osloskolen.no

1HOF Ivar Melby
Tina Ryen

476 72 633
456 13 890

ivar.melby@osloskolen.no
tina.ryen@osloskolen.no

1HOG Vemund Hjelle Midthus
Tina Ryen

458 70 632
456 13 890

vemund.midthus@osloskolen.no
tina.ryen@osloskolen.no

2BUA Tua Cathrine Lindgård 990 46 588 tua.lindgard@osloskolen.no    
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Klasse Kontaktlærer Telefon Epost
2BUB Vegard Andreassen 476 24 218 vegard.andreassen@osloskolen.no  

 
2HEA Rikke Børrehaug Urdal 936 41 161 rikke.urdal@osloskolen.no

2HEB Gøril Stokke Nordlie 902 85 272 goril.stokke@osloskolen.no

3HEA Gunn Anita Svensbråten 960 91 808 gunn.svensbraaten@osloskolen.no  

1AMA Michelle Haugen 400 33 053 michelle.haugen@osloskolen.no

2AMA Kristin Skjeltorp 457 23 487 kristin.skjeltorp@osloskolen.no
  

3AMA Hege Øverenget 416 47 067 hege.overenget@osloskolen.no

3PÅA Siv Vestneshagen Andresen
Anette Grandahl Feed

986 15 053
909 48 906

siv.andresen@osloskolen.no    
anette.feed@osloskolen.no  

3PÅB Øzlem Hellmann
Mia Roaldsen Dahl

916 75 918
476 05 294

ozlem.hellmann@osloskolen.no
mia.dahl@osloskolen.no 

3PÅC Ruth Elisabeth Vedvik
Synnøve Veinan Hellerud

457 23 524
952 14 185

ruth.vedvik@osloskolen.no
synnove.hellerud@osloskolen.no  

TO1 Dominga Aquino 952 04 072 dominga.aquino@osloskolen.no

TO2 Hanne Dahl Gulbranzen 924 96 559 hanne.gulbranzen@osloskolen.no   
 

TO3 Morten Malmo 954 25 554 morten.malmo@osloskolen.no   
  

TO4 Reza Mohajer Moghari 951 48 706 reza.moghari@osloskolen.no   
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Faglærer FAG Telefon Epost
Anncatrin Mørk Andersen TO-arbeidsliv 922 15 748 anncatrin.andersen@osloskolen.no 

Simon Bear TO-arbeidsliv 907 75 509 simon.bear@osloskolen.no

Line Cranner Norsk 916 75 608 line.cranner@osloskolen.no

Yngvild Fauskevåg Særskilt språkopp-
læring / spes.ped

456 13 975 yngvild.fauskevag@osloskolen.no

Matthew Goodheart Engelsk 472 57 642 matthew.goodheart@osloskolen.no

Catrin Gundersen Helse og oppvekst 477 86 858 catrin.gundersen@osloskolen.no

Jeanette Hagen Helse og oppvekst 950 28 695 jeanette.hagen@osloskolen.no

Ottar Hals Matematikk 952 81 260 ottar.hals@osloskolen.no

Inger-Lise Horner Helse og oppvekst 469 43 588 inger-lise.horner@osloskolen.no

Einar Ilner Engelsk, samf.fag 918 56 216 einar.ilner@osloskolen.no

Johannes Tessem Jystad TO-arbeidsliv 456 17 279 johannes.jystad@osloskolen.no

Marianne Lund Helse og oppvekst 457 23 537 marianne.lund3@osloskolen.no

Lena Marie Juvland Martinsen Norsk 472 94 080 lena.martinsen@osloskolen.no

Hanne Merli Naturfag 456 12 354 hanne.merli@osloskolen.no

 
19

OVERSIKT OVER FAGLÆRERE



Faglærer FAG Telefon Epost
Jannicke Hestås Minken Norsk 414 41 898 jannicke.minken@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

 
20

Skoleassistenter Avdeling TElefon Epost

Said Ezzaki TO-arbeidsliv 457 27 731 said.ezzaki@osloskolen.no

Rahim Gul Khattak Vg1 rahim.khattak@osloskolen.no

Janne-Kathrine Holm Vg1 457 23 547 janne-kathrine.holm@osloskolen.no

Jeanette Ottesen Roskifte Vg1 457 30 802 jeanette.roskifte@osloskolen.no

Linn Marie Tymer-Awda TO-arbeidsliv 457 23 502 linn.tymer-awda@osloskolen.no

Mette Bjørnstad To-arbeidsliv 489 91 140 mette.bjornstad@osloskolen.no
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ELEVTEAM
På Holtet tilbyr vi flere tjenester som kan være en faglig og sosial støtte for deg gjennom skoleåret.

RÅDGIVERE
// Ida, Saima og 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 under-
visning, 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. 

Rådgiver Klasser Telefon Epost
Ida Krogh Eide Vg1, Vg2 HE, 

TO-arbeidsliv
457 23 559 ida.eide@osloskolen.no

Saima Mushtaq Påbygg, FVO,
Vg2 BU, 3HEB

457 23 569 saima.mushtaq@osloskolen.no

Ivar Melby Vg1 F/G 
og Ambulanse

476 72 633 ivar.melby@osloskolen.no
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MILJØARBEIDERE
// Youssef og Marigona

Miljøarbeiderne ønsker deg velkommen til skolen om morgenen og 
de er tilgjengelige i hvert friminutt. 

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 et bredt spekter av kompetanse og kan hjelpe 
deg med ting som: 

• Rus og rusrelatert problematikk 
• Støttesamtaler 
• Konflikthåndtering og megling 
• Hjelp med Barnevern, NAV, Politi m.m. 
• Aktiviteter 
• Veiledning 

MILJØARBEIDERE Telefon Epost

Marigona Ahmeti 909 37 728 marigona.ahmeti@osloskolen.no 

Youssef El Mazari 476 91 182 youssef.mazari@osloskolen.no
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SKOLEHELSETJENESTEN
// Haldis, Anita og Liv Torill

Åpningstider 
Mandag-fredag
(Stengt annenhver mandag) 
Skolepsykolog: mandag og torsdag 
Du kan gjøre en avtale eller bare stikke innom. 

Holtet vgs. tilbyr gratis helsetilbud til alle sine  
elever. Skolehelsetjenesten består av helse-
sykepleier og skolepsykolog. De har kontorer i 
Bækkelagshallen og tilbudet krever ingen time-
bestilling. 

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

Skolepsykologens oppgaver
Skolepsykologen er en del av skolehelsetjenesten 
og helsetilbudet er gratis. På lik linje som helse-
sykepleierne har psykologen taushetsplikt. 
Psykologen har drop-in, oppfølgingssamtaler og 
planlagte samtaler. 

HELSETJENESTEN Tittel Telefon epost
Haldis Utne helsesykepleier 950 92 883 haldis.utne@bns.oslo.kommune.no

Anita Hansen helsesykepleier 992 85 196 anita.hansen@bns.oslo.kommune.no

Liv Torill Øverby skolepsykolog  948 40 718 liv.overby@bns.oslo.kommune.no

Husk at alle har en psykisk helse – både når man 
har det bra og når man ikke har det bra. Terskelen 
for å oppsøke skolehelsetjenesten er lav. Det kan 
være nyttig og hensiktsmessig å ta kontakt om du 
kjenner deg usikker. Alle samtaler er uforpliktende 
og frivillige. Ved behov vil du kunne motta støtte, 
veiledning og nyttige verktøy som kan bidra til at 
du har det bra og fungerer bedre i din hverdag. 

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

PP-TJENESTEN
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.
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MINORITETSRÅDGIVER
// Hege

Ta direkte kontakt for å gjøre avtale om møte. 

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. 

Minoritetsrådgiver kan du kontakte om du opplever: 

• strenge grenser hjemme 
• konflikt med foreldre og søsken 
• mistrivsel på skolen grunnet negativ sosial kontroll 
• lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker 
• opplever sterkt sosialt press og forventinger 
• synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig 
• trusler, tvang eller vold 
• er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje 
• bekymret for en reise til utlandet 
• er etterlatt i utlandet mot din vilje 
• spørsmål knyttet til seksuell legning 
• er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over 

Minoritetsrådgiver har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. 
Hun vil også informere om hvilke rettigheter du har.

Minoritetsrådgiver Klasse Telefon epost

Hege Tørdal alle 457 29 115 hege.tordal@osloskolen.no
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BIBLIOTEKET
// Tonje

Åpningstider: mandag til fredag kl. 08.00-15.30  

Biblioteket er åpent for alle elever som ønsker å jobbe med prosjekter, gjøre lekser, lese aviser o.l. Her 
kan du også få hjelp til å finne fagstoff i bøker eller på internett.  

Biblioteket er åpent i storefri, og det er tillatt å spise her. Du kan låne kortstokk eller andre spill hvis du 
vil. Bibliotekaren gir leksehjelp og hjelp til å skrive jobbsøknader og CV, samt hjelp til å fylle ut søknader 
til Lånekassen og Nav. 

 
26

Bibliotekar telefon Epost
Tonje Silfvenius 476 75 718 tonje.silfvenius@osloskolen.no 
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KANTINEN
// Bozena og Blazenka
Åpningstider: Mandag til fredag kl. 07.30 - 14.10
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 Abid og en lærling. De hjelper deg blant annet med så sette opp laptopen 
din, ipaden, skolens trådløse nettverk med mer. De holder til i kjellergangen i 2-bygget.

RESEPSJONEN
// Irene og Mona

Åpningstider: 
Åpent 08.00-15.00 alle dager 
unntatt onsdag (08.00-14.00)

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   
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Yrkesfag
Vg1  Ambulansefag med studiekompetanse
Vg1  Helse- og oppvekstfag
Vg2  Ambulansefag med studiekompetanse
Vg2  Barne- og ungdomsarbeiderfag
Vg2  Helsearbeiderfag
Vg3  Ambulansefag med studiekompetanse
Vg3  Påbygg til generell studiekompetanse etter yrkespraksis

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

Tilrettelagt opplæring
Vg1 TO       Helse- og oppvekstfag, tilrettelagt opplæring i egne grupper
TO-arbliv    Studiespesialisering med arbeidslivstrening
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LÅN AV UTSTYR
Når du låner utstyr av skolen, må du signere en 
lånekontrakt. For elever som er under 18 år, må 
foresatte signere kontrakten sammen med eleven.
Utstyret kan lånes så lenge man er elev. Om du 
velger å slutte før skoleåret er over, må du levere 
tilbake utstyret når du slutter.

LÆREBØKER
Lærebøker er merket med strekkode som 
identifiserer hvem som har lånt bøkene. Du er 
personlig ansvarlig for bøkene, og må erstatte 
bøker som blir ødelagt eller som ikke leveres 
tilbake. 
 
PC, IPAD, LADERE
Utstyret er merket med koder og strekkoder som 
identifiserer hvem som har lånt utstyret. Du er  
personlig ansvarlig for utstyret, og må erstatte 
utstyr som blir ødelagt eller som ikke leveres 
tilbake. En pc eller annet utstyr som blir ødelagt 
eller som ikke leveres tilbake, må erstattes med 
inntil kr 5000. Se mer om dette i kontrakten.
 
UTLÅN AV UNIFORMER 
Elever på helse- og oppvekstfag bruker uniform 
i noen programfag. Elever får låne uniformer av   
skolen, og skal levere de tilbake når de slutter.

PARKERING
Det er ingen parkering for elever på skolens område.  
Du kan finne noe gateparkering i nærheten av skolen.

Vi oppfordrer alle elever til å ta buss eller trikk.
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SKAP TIL ELEVENES UTSTYR
I klasserommet er det ett elevskap til hver elev. Du 
må ta med hengelås til skapet. Bøker og pc skal 
låses inn. Vi minner om at elever er  
erstatningsansvarlig for utstyret de låner. 

TYVERI
Elever som opplever å miste noe, eller har 
mistanke om tyveri, må melde fra til kontaktlærer 
eller avdelingsleder. Skolen erstatter ikke tyveri.
Hvis en elev blir tatt for tyveri på skolen, er det et 
svært alvorlig tillitsbrudd. Saken blir politianmeldt 
og rektor bortviser eleven for minst 3 dager.
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STIPEND OG LÅN
Du søker på lanekassen.no. 
Her finner du informasjonen du trenger.  
Rådgiver kan hjelpe deg hvis du har spørsmål. 

 



ELEVRÅDET
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. 
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ELEVDELTAKELSE   

Elevdeltakelse handler om medbestemmelse og demokrati,
om hvordan elevene kan påvirke sin egen skolehverdag. 

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

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. 

SEKRETÆR
En sekretær skriver referat fra alle møter og har sammen med lederen hovedansvaret for kommunik-
asjonen 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. 
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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.

SKOLENS DRIFTSSTYRE
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.

Dette gjør SMU
• Jobber for et godt skolemiljø til elevene
• Sørger for at elevene får uttale seg
• Følger opp tiltak og brukerundersøkelser
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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 innsamlings-
dunker for flasker og bokser. 

Vi oppfordrer alle elevene på Holtet til å bidra i denne miljødugnaden!
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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 grunnskole-
elever 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. Karakte-
rene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.



§ 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 
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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. 

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

§ 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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LOKALE REGLER PÅ HOLTET 
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.

Bruk av PC
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.

Fravær
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/vurderings-  
situasjon 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 oppførselsanmerkninger registreres i Visma in School 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 oppførsel gis ut fra en helhetlig vurdering.
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VURDERING, EKSAMEN OG VITNEMÅL

VURDERING
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.

Underveisvurderingen skal fremme elevenes læring, og kan gis med og uten karakter. Underveis-    
vurdering 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.

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

Trinn Standpunktkarakter 2. termin
M4 Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag
Vg1 HO Matematikk (1-PY), naturfag, engelsk, programfag

Vg2 HO Norsk, samfunnsfag, kroppsøving, programfag
Vg3 Påb Norsk, matematikk (2-PY), naturfag, historie
Vg1 Amb Matematikk (1P), programfag Vg1
Vg2 Amb Matematikk (2P), naturfag, samfunnsfag, 1. programfag Vg2
Vg3 Amb Norsk, historie, kroppsøving, programfag, psykologi

 
Karakterene skal gi uttrykk for kompetansen du har oppnådd på det tidspunktet de er satt. Kompetanse-
målene 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 eksamens-    
karakter, 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       
publiseres i Visma in School.

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 standpunkt-
karakter. Hvis du er under 18 år skal dine foresatte også varsles.

Varsel knyttet til fravær, orden, atferd, manglende vurderingsgrunnlag i fag og karakteren 1 ved stand-
punkt/2.termin opprettes i Visma in School. Varslet skal inneholde informasjon om hva du må gjøre for å 
sikre at du får karakter i faget. 
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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 enkelt-
hendelse. Du vil da ikke bli varslet om fare for nedsatt karakter, men skolen gjør et enkeltvedtak som kan 
påklages etter reglene i forvaltningsloven.

 
45



GODKJENNING AV TIDLIGERE BESTÅTTE FAG
Hvis du har tatt tilsvarende eller mer omfattende opplæring i et fag tidligere, kan du få godkjent 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 godkjenning 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 fra vurdering i norsk sidemål. Da skal eleven delta i timene.

Elever som har hatt fritak for vurdering i norsk sidemål i grunnskolen, har rett til fritak også i videre-    
gående 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. 

FRITAK FOR VURDERING 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. 

FRITAK FRA OPPLÆRING I KROPPSØVING
Elever kan søke om fritak for opplæring i kroppsøving når legeerklæring dokumenterer at opplæringen er 
til skade for eleven, og tilpasset opplæring ikke er mulig

Du søker fritak i VIS.
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EKSAMEN
Grunnskole (FVO) 
Alle elever skal trekkes til en skriftlig sentralgitt eksamen (matematikk, norsk eller engelsk), og en lokal-
gitt muntlig eksamen på ungdomstrinnet. 
Deltakere som følger organisert opplæringstilbud for voksne, skal trekkes ut til eksamen på samme måte 
som elever i grunnskolen. 
 
Videregående opplæring yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 og Vg2 
Alle elever på Vg2 skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. I tillegg skal omlag 20 % 
av elevene på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Andelen på 20 % skal ses over en to-års 
periode. 
 
Vg4 
Elevene har en obligatorisk eksamen i norsk hovedmål. I tillegg til denne skal elevene trekkes ut til to 
eksamener. 
For alle elever, er eksamen i norsk sidemål et trekkfag. Dette gjelder også fagene norsk for elever med 
samisk som førstespråk, samisk som andrespråk, finsk som andrespråk og tekstskaping i tegnspråk. 
Elever med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag. 
For Vg4 påbygging er det ikke krav om en bestemt fordeling av de to trekkfagseksamenene mellom 
skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk eksamen. 
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FUSK OG PLAGIAT

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. 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.
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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 søknads-
prosessen. Hvilket utdanningsprogram som passer for deg kan du også lese om på www.vilbli.no.  
Nettsiden kan leses på mange ulike språk. 

SØKNAD OM LÆREPLASS
Når du søker læreplass på www.vigo.no blir du registrert ved Avdeling for Fagopplæring i Utdannings- 
etaten (FAG). 

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

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 - motivasjon for læretid
• Gode norskkunnskaper (karakteren 3 eller bedre)
• Bedre enn 2ere i programfagene (karakteren i YFF vil tillegges særlig vekt)
• Max 1 stryk/IV i fellesfag
• Lavt fravær

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.



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  

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

HELSEARBEIDERFAG OG BARNE- OG UNDOMSARBEIDERFAG
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.

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

Det er viktig for oss på Holtet at du lærer det du skal og har godt på skolen. Derfor løser vi problemer på 
lavest mulig nivå.  

Slik kan du ta opp et problem  

1. Snakk med læreren. 
 Snakk med faglæreren din hvis du ikke er fornøyd med opplæringen. Fortell    gjerne læreren både  
 hva du er fornøyd med og hva problemet er.
2. Snakk med en miljøarbeider. 
 Miljøarbeiderne er her for å hjelpe deg i din hverdag, hvis du føler at det er vanskelig å snakke med  
 læreren din så kan de hjelpe deg med samtalen.
3. Snakk med avdelingsleder. 
 Hvis dette ikke hjelper, kan du snakke med avdelingsleder. Avdelingsleder vil følge opp saken. 
4. Er dere flere elever som ikke er fornøyd?  
 Be tillitseleven om å ta dette opp med læreren deres. Hvis det ikke hjelper, kan tillitseleven snakke  
 med avdelingsleder. Avdelingsleder vil sørge for at saken blir tatt opp på en ryddig måte. 
 I noen tilfeller vil dere bli bedt om å lage en skriftlig klage. 

Målet er at dere skal få god undervisning og at lærere og elever skal ha et trygt og godt miljø på skolen. 

Få flere tips på https://elevombud.no og https://www.xn--elevrd-mua.no/ta-opp-problem  
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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

FRAVÆRSGRENSE
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 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
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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
• Varsel som skyldes fraværsgrensen sendes via Skolearena. Varslet er gyldig selv om du ikke  

bekrefter det
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HVA SKJER HVIS DU OVERSKRIDER FRAVÆRSGRENSEN I FAGET?
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
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.

NÅR KAN REKTOR BRUKE SKJØNN PÅ FRAVÆR INNTIL 15 PROSENT?
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 dokumenta-
sjon. 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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FRAVÆRSREGELEMENT PÅ HOLTET VGS 
• 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

 
Faglærere fører fravær som X=Udokumentert. Kontaktlærer retter til kodene i tabellen på neste side
når fraværet er meldt og dokumentasjon eventuelt er levert (for kodene D, ! og R). Du vil bli varslet 
skriftlig i Visma inSchool 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 Visma in School. 
  
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. 
 
SØKNAD OM PERMISJON

Søk om permisjon i VIS. Du får svar i VIS av avdelingsleder.
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DETTE BETYR DE ULIKE FRAVÆRSKODENE I VISMA INSCHOOL

Kode Forklaring Benyttes når? Trekkes fra på  
vitnemålet innen-
for ramme på 
totalt 10 dager/
år.

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

X Udokumen-
tert fravær

Eleven har ikke levert noen  
dokumentasjon på fraværet i riktig tid

Nei Ja

M Udokumen-
tert fravær, 
melding gitt. 

Fraværet er meldt av elev, men det 
teller ikke som dokumentert fravær. 

Nei Ja

D Dokumentert
fravær

Dokumenteres fortrinnsvis av sakkyn-
dig, lege, tannlege, psykolog eller om 
det er dokumentasjon fra andre vel-
ferdsgrunner eller politisk arbeid.

Nei Nei

! Opplæring i 
andre fag

Brukes når eleven ikke har fått under-
visning i et fag pga. annen aktivitet i 
skolens regi.

Nei Nei

R Rettighets- 
fravær

Benyttes ved elevrådsarbeid, samtale 
med rådgiver/helsesøster/ledelse eller 
avtalt studiearbeid.

Nei Nei

§ Trukket fra 
på vitnemål 
etter søknad.

§-fraværskoden gis kun i sammen-
heng med elevsøknader om fratrekk av 
fravær.

Nei Nei
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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
Søk om å få slettet dokumentert fravær fra vitnemålet i VIS. Du vil få svar i VIS fra avdelingsleder. 

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 
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 mens 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. 
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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.

APP/Verktøy Hvorfor?

Portalen Osloskolens oversikt over viktige verktøy du trenger i skole-
hverdagen. Dukker opp når du logger inn på skolens nettside.

Sjekke fravær, terminkarakterer, varsler i fag og søke om      
fritak/fri.

Stedet der den digitale læringen foregår! 
Gir deg oversikt over hva som skjer i fagene dine, og er også 
stedet hvor du leverer inn arbeid og får tilbakemeldinger.

Din egen skole-epost. 
Stedet hvor du blir varslet om viktige administrative ting som 
gjelder din skolegang.

Stedet hvor du kan kommunisere med lærere og medelever.

Ordbok for mange språk som er tilpasset deg som elev og som 
er godkjent til å bruke på eksamen.
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CD-ord Et program på din skole-PC som kan hjelpe deg i tekst-       
produksjonen din.  

Programmet som gjør det mulig for deg å lage lydfiler og    
podkaster til innleveringer.

Dette er et gratisprogram som gjør det mulig for deg å ta opp 
alt som skjer på skjermen din. 
Du kan for eksempel bruke programmet til å lage               
presentasjonsfilmer og levere disse inn.

Word, Excel, PowerPoint, osv. 
Skal du skrive, redigere, regne, presentere eller bearbeide 
tekst og store datamengder er dette stedet å gå til.

Et populært program blant mattelærere der du viser ligninger 
og slikt i grafer.

Skolemelding En app du skal ha på mobilen din. 
Det er her du får viktige beskjeder fra læreren din eller fra 
rektor. Her får også foresatte informasjon fra skolen, men da 
gjennom appen som heter «Skolemelding for foresatte».

Det er viktig å ha det gøy i timene også! 
Denne appen kan være fin å ha på mobilen, slik at du kommer 
raskt i gang med å vise hva du kan.
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IKT

KART OVER SKOLEN
Finn frem i skolebygget.

Underetasje

Aula
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Bækkelagshallen

Helsetjenestenx

x

x

Kantina

Miljøarbeidere

x

x

Barne- ungdomsarbeid

x

x

x

Rektor

x
Aula

Rådgivere

1. etg.

2. etg.

x Resepsjon



Måned Dato Ferie/Fridag

August 22. august Første skoledag

Oktober 03.-07. oktober Høstferie

Desember 22. desember Siste skoledag før jul

Januar 03. januar Første skoledag etter jul

Februar 20.-24. februar Vinterferie

April 03.-10. april Påskeferie

Mai 17. mai Grunnlovsdag

18. mai Kristi Himmelfartsdag

19. mai Fri inneklemt dag

29. mai 2. pinsedag

Juni 22. juni Siste skoledag

FERIE OG FRIDAGER SKOLEÅRET 2022/2023 
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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

HOLTET
videregående skole


