
Velkommen til Nydalen vgs
Møte for foresatte for Vg3 9.april 2019



Hvem er vi Program

• Grethe Rostad
• Assisterende rektor

• Liv Ellen Mikkelsen
• Rådgiver

• Trine Kalsæg
• Avdelingsleder

• Vårhalvåret 2019

• Eksamen, sensur og vitnemål

• Søking til høyere utdanning



Siste semester for Vg3-kullet

• Februar: Gratis vaksine mot Meningokokker

• Heldagsprøver

• 09.04: Informasjon fra politiet, Statens vegvesen og Norske kvinners 
sanitetsforening.

• 20.05: Eksamensperioden starter. Oppløsning av ordinær timeplan.

• 19.06: Avslutning og vitnemålsutdeling kl. 1800



Russefeiring
• Elevens plikter og rettigheter i opplæringen gjelder også i russetida

• Undervisning går som vanlig/etter egen plan og fravær føres som normalt

• Skolens ordensreglement gjelder også russ

• Skolen er ikke arena for russefeiring

• Tillatt med russeklær på skolen fra og med 23. april

• Russetreff:
• 26. - 28.04: Tryvann

• 03. – 05.05: Stavanger

• 10. - 12.05: Lillehammer



Karriereveiledning hittil i år

• Studieveiledning individuelt og i par hele skoleåret

• MIFA på besøk for å rekruttere elever til informasjon 
om UiO 17.september

• Lokal utdanningsmesse om studier i utlandet i regi 
av SONOR, foredrag og stands, 27.september



• Lokal studieorienteringsdag med foredrag fra universiteter og 
høyskoler 16.januar

• Utdanningsmesse i Spektrum 13.februar

• Åpen dag på universitet og høyskoler 7.mars



Mange alternativer etter vgs

• Studier på universitet eller høyskoler i Norge

• Studier i utlandet

• Folkehøyskole 

• Forsvaret

• Jobbe / ta opp fag / reise



• Frist for å søke Samordnet Opptak 15. april:

• www.samordnaopptak.no

• Elektronisk søknad med inntil 10 prioriterte studier

• Utvekslingselever må laste opp sitt vitnemål/sin 
karakterutskrift fra utlandet

• Vitnemål fra Nydalen vgs legges ut i digital base. Elevene 
må sjekke at deres vitnemål ligger der innen 1.juli

• Svar på hovedopptaket kan forventes 20.juli, svarfrist 
24.juli. Viktig å følge opp søknaden

• Førstegangsvitnemål / ordinært vitnemål

Studier i Norge

http://www.samordnaopptak.no/


Studier i utlandet Folkehøyskole

• Lang prosess som bør starte 
allerede 1 år i forveien

• Ta kontakt med www.ansa.no

• Ta kontakt med www.sonor.no

• Ta direkte kontakt med 
lærestedene

• Norske tilleggspoeng gjelder ikke 
i utlandet

• Ett år på folkehøyskole gir 2 
poeng

• Oppstart for søknad til 
folkehøyskolene var 1.februar. 
De tar inn elever fortløpende og 
så lenge det er plass

• www.folkehogskolene.no/

http://www.ansa.no/
http://www.sonor.no/
http://www.folkehogskolene.no/


Forsvaret Jobb / ta opp fag / reise

• Fullført militær eller sivil 
førstegangstjeneste gir 2 poeng

• Innkalling til militæret kan gi 
muligheten til å reservere 
studieplass

• Utdanningsmuligheter innen 
forsvaret

• www.forsvaret.no

• Noen vil jobbe og reise etter vgs

• Noen vil ta opp fag – husk fristen 
for å melde seg opp som 
privatist 15.september 2019

• Privatisteksamen: 
www.privatistweb.no

http://www.forsvaret.no/
http://www.privatistweb.no/


Gode nettsteder

• Hjemmesidene til lærestedene

• www.samordnaopptak.no

• www.utdanning.no

• www.tautdanning.no

http://www.samordnaopptak.no/
http://www.utdanning.no/
http://www.tautdanning.no/

