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Oppfølging foreldremøte uke 47 

Igjen takk til alle foresatte som møtte til foreldremøte på Kuben onsdag forrige uke. Vi tenker 

det er veldig fint at vi møtes ansikt til ansikt, og får snakket sammen.  

Vi kom innom flere tema både i plenum og i de ulike klasserommene. Jeg tenker å følge opp det 

her, samt formidle informasjon som ble etterspurt.  

1. Fravær og «10% regelen»  

Majoriteten av elevene får ikke problemer med udokumentert fravær i fagene. Det er 

mulig å egenmelde fravær ved sykdom, og vi tenker det er fornuftig hvis eleven har lite 

udokumentert fravær.   

Samtidig la jeg vekt på dette i foreldremøtet fordi konsekvensene ved å overstige 10% 

udokumentert fravær er så store. Det er i tillegg bestemt fra Oslo kommune at dere som 

foresatte ikke skal se egen ungdom sitt fravær. Det er et litt komplisert regelverk knyttet 

til dokumentert og udokumentert fravær. Jeg har trukket ut de viktigste hovedpunkter i 

vedlagt powerpoint. Vi oppfordrer foresatte og til å spørre kontaktlærer hvis man er 

usikker om fraværet på noen måte.   

Jeg vil understreke at vi gjør vårt beste for å ivareta elever innenfor det regelverket vi 

her. Men hvis ønsker å lese mer selv, finner dere utdypende informasjon her: 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-

opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/  

 

2. Karrierelæring  

Rådgiver Kjetil Kollerud Taugbøl gikk gjennom hovedpunkter for fagvalg til vg3. Elevene 

skal snart velge fag for vg3. Vi vil naturligvis passe på at elevene velger fag og 

fordypninger som gir dem vitnemål. Samtidig står elevene overfor valg som det er godt å 

diskutere med foresatte. Vi håper dere setter av litt tid til samtaler om dette hjemme. Vi 

vil også holde et informasjonsmøte over teams i januar.  

For de som søker utfyllende informasjon finner dere en oversikt her:  

https://kuben.vgs.no/siteassets/skjema-dokumenter/2022-11-fagvalg-pa-kuben.pdf  

 

3. Timeplaner, vurderingsplan m.m.  

Flere ønsket tilgang på vurderingsplanen. Jeg legger derfor ved den her. Vårens 

vurderingsplan blir klar i løpet av desember, den deles ut så snart den er klar.  

Når det gjelder timeplanen vil den variere fra elev til elev etter hvilke programfag de har 

valgt. Det vil også variere etter hvorvidt eleven følger fransk/tysk/spansk eller ikke. Dere 

må derfor få eleven selv til å vise eller skrive ut timeplanen for å få en detaljert oversikt. 

Dessverre har Oslo kommune bestemt at foresatte ikke skal ha tilgang til den i VIS.  

 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/
https://kuben.vgs.no/siteassets/skjema-dokumenter/2022-11-fagvalg-pa-kuben.pdf
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4. Språktur fremmedspråk  

Det er ikke tilstrekkelig elevgrunnlag eller interesse for å få til språktur i tysk og fransk. I 

spansk er det tilstrekkelig elevgrunnlag. Dessverre har vår tradisjonelle reiseoperatør 

blitt for dyr til at vi kan reise med dem. Vi undersøker nå hvorvidt det finnes andre 

muligheter. Vi vil oppdatere dere så snart vi får en avklaring.  

 

5. Nytt foreldremøte  

Vi vil gjennomføre et nytt foreldremøte på teams i januar. Fokus i dette foreldremøtet vil 

være fagvalg, viktige milepæler vårsemesteret og informasjon om standpunkt og 

eksamensavvikling våren 2023 for vg2.  

 

Mvh 

Reidar Hagevik  

avd.leder Vg2ST 

 

Arbeidsplan Vg2 ST høsten 2022 
Hel/halvdags: noen prog.fag i egne timer, frs i kombinasjon med et møtetidspunkt  

Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Tema/ferdigheter  

34  Skolestart  
  
Skolemiljø og 
studieforberedt: 
se plan 
oppstartsuka  
  

Skolestart  
  
Skolemiljø og 
studieforberedt: 
se plan 
oppstartsuka  
  

Skolestart  
  
Skolemiljø og 
studieforberedt: 
se plan 
oppstartsuka  
  

Start: 
Ordinær 
timeplan  

  Tema:  
Intro vg2  
Samarbeid  
  
Ferdigheter:   
Hvordan samarbeide  
Hvordan planlegge læringsarbeid  

35          Åpent for 
vurdering  

Tema:  
Intro vg2  
Samarbeid  
  
Ferdigheter:   
Hvordan samarbeide  
Hvordan planlegge læringsarbeid  

36          Fellesfag:  
Historie  
Norsk  

Tema:  
Intro vg2  
Samarbeid  
  
Ferdigheter:   
Hvordan samarbeide  
Hvordan planlegge læringsarbeid  

37          
  
  
  
  
  
  

Fellesfag:  
Matematikk   
Fremmedspråk  

Tema:  
Intro vg2  
Samarbeid  
  
Ferdigheter:   
Hvordan samarbeide  
Hvordan planlegge læringsarbeid  

38    
  

  Rettslære1  
  

Rrrrr  
RE  

Blokk A og C  
  

Tema:  
Intro vg2  
Samarbeid  
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Økonomi-styring 
-  Kahoot  
  
Fysikk 1 (A)  

Aktivitetsdag fra 
lunsj  
  

  
Ferdigheter:   
Hvordan samarbeide  
Hvordan planlegge læringsarbeid  

39  Engelsk 1  
  
IT1 grp B2.  
  
  

IT1 grp C2  Engelsk 1  
  
Markedsføring og 
ledelse 1  

Kjemi 1 (C)  
  
Biologi 1 - 
Innlevering 
etter 
feltarbeid  
  

Blokk B og C  
  

Tema:  
Utforskende metode  
Samarbeid  
  
Ferdigheter:   
utforskende metode/rike oppgaver  
Selvstendighet  

40  Høstferie  

41          Fellesfag  
Norsk  
Historie  

Tema:  
Utforskende metode  
Samarbeid  
  
Ferdigheter:   
utforskende metode/rike oppgaver  
Selvstendighet  
  

42        
  

  Fellesfag:  
Matematikk  
Fremmedspråk  

Tema:  
Utforskende metode  
Samarbeid  
  
Ferdigheter:   
utforskende metode/rike oppgaver  
Selvstendighet  
  

43  IT1, grp. B2  
  
  
  
  
Engelsk 1 
skriveuke  

  Markedsføring og 
ledelse 1  
  
Økonomi-styring  
  
Engelsk 1 
Skriveuke  
   

  
  

Blokk A og B  
  
SOSA:   
Sosiologisk   

Tema:  
Utforskende metode  
Samarbeid  
  
Ferdigheter:   
utforskende metode/rike oppgaver  
Selvstendighet   

44  Psykologi 1  
  

IT1, grp. C1 
Rettslære 1  
ENBU 1  

Rettslære1  
  
Sosiologi og 
Sosialantropologi  
  
Fysikk 1 (A)  
  
Psykologi 1  

  
Kjemi 1 (C)  

Blokk A og C  
  

Tema:  
Utforskende metode  
Samarbeid  
  
Ferdigheter:   
utforskende metode/rike oppgaver  
Selvstendighet   

45  FØRING RO2 
denne uken  

      
  
  

Fellesfag norsk 
og historie  

Tema:  
Utforskende metode  
Samarbeid  
  
Ferdigheter:   
utforskende metode/rike oppgaver  
Selvstendighet  
  

46    
RO møter  
  
Midtveissamtale 
vurdering  

       Fellesfag 
matematikk og 
fremmedspråk  

Tema:  
Utforskende metode  
Vurdering  
  
Ferdigheter:   
utforskende metode/rike oppgaver  
Selvstendighet  
Egenvurdering/kameratvurdering  
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47  Midtveissamtale 
vurdering  
  
Engelsk 1  
  
  

  
  
  
  
  

FORELDREMØTE 
kl 1830  
Fagsamtalene 
i  markedsføring 
og ledelse 1 
begynner om 
innlevert 
prosjekt  
  
Rettslære 
1(fagsamtale)  
  
Fysikk 1 (A)  
Engelsk 1  
  

  Blokk A og B  Tema:  
Utforskende metode  
  
Ferdigheter:   
utforskende metode/rike oppgaver  
Selvstendighet  
Egenvurdering/kameratvurdering  
  
Karriereuke på Kuben (foredrag og 
stands fra eksterne, onsdag og 
torsdag)  

48  Fortsettelse 
fagsamtaler 
markedsføring og 
ledelse 1 om 
innlevert prosjekt  
  
IT1, grp  
SoSA  
  
R1 2STT  

Rettslære1 
(fagsamtale)  
  
IT1, grp C2  

Resten av 
fagsamtalene 
markedsføring og 
ledelse 1 om 
innlevert prosjekt 

  Blokk B og C  
Biologi 1 - 
rapport 
cellebiologi  
  

Studieforberedt  

49    
  
  

Fellesfag:  
Halvdag FRS (fra 
kl. 13.00)  
  

      
Norsk  
Historie  

Studieforberedt  

50    IT1, grp. C2  
 Kjemi 1 (C)  
ENBU 1  

Økonomistyring  
  
Fysikk 1 (A)  
Fysikk1 2STT  
Matte 2P  

  Blokk A og C  
Biologi 1 - 
Cellebiologi, 
vekst og 
utvikling  
  
SOSA -  
fagartikkel  
  
Psykologi 1   

Studieforberedt  
  

51  
  

    Siste skoledag 
21.12  

Juleferie  Juleferie  Studieforberedt  

52  Juleferie  

 

Vurderingsplan for Vg2 ST for 2023  

Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Tema/ferdigheter  

1    Første 
skoledag  

  Oppstartssamtaler?  Historie  
  

Matematikk  

  

2  SoSA  ENBU 1      Blokk 3 og 4  Terminslutt søndag 15.1  

 


