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Til elever og foresatte på 10. trinn 
 
 

   Dato:  25.08.15 

 

Hvordan får foresatte informasjon om videregående opplæring? 

Foresatte er viktige ressurser og rådgivere for barna sine i en valgprosess. God rådgiving og 

veiledning forutsetter kjennskap til de ulike utdanningsprogrammene og skolene som tilbyr 

disse. For å gi dere best mulig forutsetning for å veilede eget barn, tilbys det i løpet av skoleåret 

blant annet orienteringsmøte om videregående skoler på skolen, besøk på Utdanning- og 

Yrkesmesse i Oslo Spektrum og tilbud om å besøke forskjellige skoler i Oslo på åpne dager i 

regi av den enkelte skole. 

 

 

Hva slags informasjon og orientering får elevene? 

Rådgiver ved skolen tar første orienteringsrunde i klassene i starten av skoleåret. Elevene 

følges opp utover høsten og etter nyttår. De får utdelt diverse materiell om videregående 

opplæring. Informasjon om utdanningsprogrammene i videregående opplæring (vgo) vil være 

sentralt i orienteringen. Elevene gjennomfører en nettbasert interessetest som vil være 

utgangspunkt for diskusjon i forbindelse med valg av utdanningsprogram for hver enkelt. 

 

Elevene vil bli gjort kjent med inntaksreglene til vgo. Elevene konkurrerer om plass på ønsket 

utdanningsprogram og skole med utgangspunkt i poengsum utregnet av gjennomsnittet av 

elevens standpunkt- og eksamenskarakterer. Vi på skolen hjelper elevene med å regne ut 

poengsummen de har akkurat nå. På denne måten får de en pekepinn på hvordan de ligger an, 

og forhåpentlig kan vi stimulere til god innsats med skolearbeidet framover.  

 

Elevene deltok i vår på et kurs i et utdanningsprogram på en videregående skole sammen med 

andre elever fra ungdomsskolen. Elevene får et nytt tilbud i høst. De skal melde seg på nye kurs 

i videregående skole i innen 15. september. Deretter vil elevene i løpet av ukene 41 – 45 bli 

invitert til et en- eller to-dagers kurs i et utdanningsprogram på en videregående skole. 

 

I januar gjennomfører klassene prosjektet ”Veien videre”. Her vil utdanningsveien frem mot 

ønsket yrke være i fokus. Prosjektet munner ut i en yrkesmesse i regi av elevene på skolen. 

Foresatte vil bli invitert og ha en aktiv rolle i vurderingsarbeidet av yrkesmessen/prosjektet.  

 

Skolen vil invitere representanter fra noen videregående skoler til Hovseter skole (Persbråten, 

Ullern, Kuben og Elvebakken vgs). Elevene vil få en presentasjon om tilbudet ved den enkelte 

skole.  

 

Elevene får gruppevis en time til samtale med rådgiver. Gruppesamtalene vil foregå i perioden 

like før og etter jul (januar/tidlig februar) i forbindelse med søknaden. Etter behov vil det bli 

gitt individuell veiledning. 
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Hvilket informasjonsmateriell får elevene? 

I løpet av høsten får elevene arbeidsheftet ”Yrker og utdanning”. Heftet inneholder oppgaver 

og informasjon om videregående opplæring som det er viktig å gjøre seg kjent med. Elevene vil 

arbeide med dette heftet i utdanningsvalgtimen på skolen.  

Rett over jul kommer informasjonsbrosjyren ”Videregående opplæring i Oslo”. Den vil gi 

informasjon om hvilke utdanningsprogrammer de forskjellige videregående skolene tilbyr 

skoleåret 2016/17. 

Vi ber dere sette av tid hjemme til å studere materiellet sammen og også gå inn på nettstedet 

www.oslo.vilbli.no 

 

Hvordan foregår søkeprosessen? 

Søknaden fylles ut elektronisk på nettstedet www.vigo.no i løpet av februar – elevene vil få 

hjelp til dette i skoletiden. Elevene må søke via MinID. Brev med MinID sendes til elevens 

folkeregistrerte adresse ved juletider. Det er viktig at elevene tar vare på pin-kodene som de får 

tilsendt. 

De kan velge mellom 12 ulike utdanningsprogrammer. Søknaden skal inneholde 3 prioriterte 

ønsker av de 12 utdanningsprogrammene. Elevene har rett til å komme inn på ett av de tre 

prioriterte programmene. I tillegg kan de sette opp inntil seks skoleønsker under hvert 

utdanningsprogram. Når det gjelder rettigheter angående skolevalg, er det karakterene som 

avgjør. Søknadsfristen er 1. mars 2016 (ordinært inntak).  

 

Viktige datoer hvor foresatte og elever er inviterte: 

  Infokorpset besøker Hovseter skole 
Orienteringsmøte for foresatte torsdag 10. september kl. 18.00 eller 19.30 i skolens aula.  

      Det vil bli gitt en generell orientering om utdanningstilbudet i videregående skole. 

      Et eget team fra videregående skole og avdeling for fagopplæring vil ha ansvar for  

      orienteringen. Egen innkalling til møtet er sendt hjem som ranselpost. 

 

 Besøke Utdanning- og yrkesmesse  

ved Oslo Spektrum 10. – 11. november 
    Alle elevene på 10. trinn besøker messen klassevis på dagtid. Skolen er tildelt tid tirsdag  

    10. november kl.13.00.   

    Foresatte oppfordres til å besøke messen tirsdag ettermiddag - det er gratis inngang for alle. 

 

 Åpen dag. Alle videregående skoler i Oslo inviterer potensielle elever til besøk i januar. 

Både elever og foresatte oppfordres til skolebesøk. Vi gjør oppmerksom på at elevene må 

besøke skolene utenom egen undervisningstid. Dato for åpen dag på de forskjellige 

videregående skoler, finner dere på utdanningsetatens hjemmeside og i arbeidsheftet yrker 

og utdanning som deles ut til elevene på skolen i høst. 

 

Mer informasjon om videregående opplæring generelt og om Osloskolen spesielt vil dere bl.a. 

kunne finne på nettstedene www.vilbli.no, http://utdanning.no og 

www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no. Alle skriv som skolen sender ut vil bli lagt på 

skolens hjemmeside www.hovseter.gs.oslo.no 

 

Med hilsen 

 

Evelyn Angell Veglo                                                            Mette Rollum Eckhoff 

Rektor                                       Rådgiver  
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