
MED STOVNER VGS TIL 

LONDON



• Stovner videregående skole tilbyr VG2 
studiespesialisering i                         
London i et                               
samarbeidsprosjekt                                  
med Hammersmith 

& West London College.

• Ved å velge VG2 i London får du et års 
utenlandsopphold uten å bli forsinket i 
utdanningen.



• Oppholdet i London varer fra september 

til mai. 

• Skoleåret starter med                         

noen ukers undervisning                        

på Stovner og det avsluttes                       

også her med oppsummering                   

og eksamener i juni.



• I London foregår undervisningen på 

engelsk med engelske lærere, men etter 

norske læreplaner. 



• I tillegg til fellesfagene kan du velge 

programfag både fra programfags-

områdene realfag, språk, samfunnsfag 

og økonomi.

• Du bor hos en engelsk                     

vertsfamilie under                           

oppholdet.



• For å sikre at undervisningen er i 
overensstemmelse med de norske 
lærerplanene og at du har det trygt og 
godt sosialt, har  Stovner vgs. faste                          
kontaktpersoner i London.

• I tillegg får du tett oppfølging i form av 
regelmessige besøk fra Stovner.

• Hvis du har fullført VG1 studie-
spesialisering, kan du søke på tilbudet. 



• Inntaket skjer på grunnlag av 

fagkarakterer, karakterer i orden og 

atferd og personlig egnethet.

• Stipend fra Statens lånekasse, vil helt 

eller delvis dekke reise og opphold 

(basert på dine foreldres inntekt).



Vg 2 stud.spes i England 2017/18



Hvilken fag tilbys? Fellesfag:

NORSK

Matte 2P/S1

KØ

TYSK
FRANSK
SPANSK

HISTORIE



Programfag

ENGELSK
5 t

1 R
5 t

SØ
5 t

1 FY
5 t

Sosiologi
5 t

ENGELSK
5 t

1 KJ
5 t

MFL
5 t



Hvem bor du med?
• Alle elever bor i par hos engelske 

familier

• Du får frokost og middag

• Du følger ordensreglementet og 
familiens regler

Hvorfor skal du reise?
• Økt språkkompetanse

• Økte sjanser på arbeidsmarkedet

• Økt selvstendighet

• Bedre tverrkulturell forståelse



Hva koster det?

• Alle elever får stipend fra Lånekassa 
(45.000-75.000,-)

• 2 regninger à 38 500 – medio 
oktober/januar

• Inkludert er flyreise, bokostnader, 
skolepenger, kulturmidler, oppfølging, 
frokost, middag, medlemskap i 
treningsstudio hverdager 9-17

• Tillegg: lunch, lommepenger

STIPEND
40 000

EGENANDEL
37 000



Veien fremover og kriterier

• Ta kontakt med david.dunlop@ude.oslo.kommune.no 97407365
• April – søkere blir innkalt til samtale med foresatte
• Mai – utvelgelse av deltakere
• August – 3 uker ved Ulsrud vgs, forberedelser, foreldrekveld
• Avreise ca 10. september 2017
• Følger engelske skoleferier
• Hjemreise medio mai 2018

• Hvordan får jeg plass? Utvelgelse er basert på følgende:
– Karakterer – midtterminsvurdering mars 2017
– Orden og atferd
– Fravær
– Modenhet
– Samtale med foresatte

mailto:david.dunlop@ude.oslo.kommune.no




Vg2 i Berlin – ett helt skoleår i 
Tysklands hovedstad
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Et mulighet til virkelig å lære tysk – og 
til å se nye sider av seg selv

• Du går et helt skoleår på et tysk gymnas i Berlin

• Du bor i en tysk vertsfamilie og følges opp av en norsk 
kontaktlærer som bor i Berlin og av norske "skyggelærere" 
som besøker elevene flere ganger i året.

• Elevene følger både norske og tyske læreplaner – et tøft 
skoleår

• Elevene får karakterer som i Norge – et fullverdig norsk 
vitnemål med karakterer i alle fag
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Hva er fordelene med tilbudet 
sammenlignet med "vanlige 

utvekslingsår"?

• Store krav til elevens arbeidsinnsats – elevene 
kommer hjem med svært gode arbeidsvaner

• Elevene gjør det ofte svært bra i Vg3 i Oslo.

• De aller fleste elever får en meget god kompetanse i 
tysk – både skriftlig og muntlig

• Mange elever fortsetter med tyskstudier ved UiO 
allerede mens de går i Vg3.
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Hva kreves av elevene ?

• Rimelig gode karakterer – men behøver ikke ha 
toppkarakterer i alle fag.

• Må ha grunnlag for å kunne følge undervisningen i 
matematikk S1 eller R1.

• Bør ha rimelig gode tyskkunnskaper – eller være innstilt 
på en sterk forbedring av disse kunnskapene i løpet av 
våren i Vg1.

• Være innstilt på å leve i en annen familie og i en annen 
kultur og kunne tilpasse seg dette, kanskje med regler 
som er strengere enn de du har hjemme, kanskje ikke.

• Være innstilt på et krevende, men spennende skoleår som 
stiller store krav til deg både personlig og faglig.
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Hva koster det?

• Pris: 2017: kr 75.000 som dekker : 

– Privat innkvartering – alle måltider (650 Euro)

– Reise ned i august og hjem i juni/juli

– Reise hjem i jule- og påskeferien

– Elevene får stipend på ca. kr. 40.000 fra 

Lånekassen
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Hvordan søker du?

• Send en e-post til 
jan.ljoner@ude.oslo.kommune.no

med en kort beskrivelse av deg selv og dine interesser,  
og skriv              

litt om  hvorfor du vil ta Vg2 i Berlin.

• Vi innkaller til intervju – sammen finner vi ut om dette 
er riktig tilbud for deg.

• Du søker i VIGO før 1. mars
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Informasjonsmøter

• Tirsdag 22. november kl. 1830

• Onsdag 18. januar kl. 1830

på Kongshavn videregående skole


