
Gi deg selv et  forsprang

Velkommen til 
foreldremøte!



• Velkomst ved daglig leder og rektor
• Informasjon om Bergen Private Gymnas

– Mentorrollen og skolens rådgivningstilbud
– Temauke om psykisk helse
– Skoledagen og skoleåret
– Pedagogisk profil
– Skolens LMS

• Rutiner, reglement, fravær etc. 
• Elevvurdering
• Fagvalg og veien videre
• Info om språktur for foreldre til de som reiser

Program



• Bergen Private Gymnas er en privat videregående skole med rett til 
statstilskudd. 

• Samme læreplaner, eksamen og timetall som offentlige vgs.
• Følger i all hovedsak samme skolerute som HFK
• Timeplanen er organisert annerledes – tilpasset vår metodikk
• Leksehjelp er snart i gang:

– Sjekk kalender: Realfag kl. 15.30-17.30
– Andre fag etter behov i forbindelse med prøver og innleveringer

➢ Forskjellen er at du er bedre forberedt til videre studier etter tre år på 
BPG. 

Hva er Bergen Private Gymnas



Våre utdanningsprogram

Studieforberedende:
● Program for realfag

● Program for språk, samfunnsfag og økonomi
● Musikk, dans og drama

● Medier og kommunikasjon

Alle våre utdanningsprogram gir generell studiekompetanse og et godt grunnlag 
for videre studier på universitet og høyskoler.



Vår ambisjon er å bli Norges beste og mest fremtidsrettede skole. 

”Gi deg selv et forsprang”
Dette gjelder for oss alle – både elever, lærere og ledelse. 

“Vi arbeider for at du som elev skal utvikle dine evner. Du får hjelp og veiledning til å 
vokse både faglig og personlig.  Vår jobb er å få fram det beste i hver elev. Vårt mål er 
først og fremst å forberede våre elever til videre studier og livet etter videregående“.



Nulltoleranse mot mobbing 

Nytt regelverk om skolemiljø

• Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø 
som fremmer helse, trivsel og læring. 

• Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det
på skolen, som er avgjørende.



Skolen skal 

• Følge med på at elevene har det det trygt og godt 
på skolen

• Gripe inn og stoppe det med en gang, hvis det er 
mulig

• Si ifra til rektor
• Undersøke det som har skjedd
• Lage en plan med tiltak

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller 
krenket av en lærer eller andre som jobber på 
skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge 
opp saken.



Nullmobbing.no

På nullmobbing.no finner du informasjon om

• hvilke rettigheter elever og foreldre har
• hva man kan gjøre hvis man opplever mobbing
• hvem man kan ta kontakt med
• hvordan melde fra om mobbing 



Pedagogisk profil på BPG

Sentralt på BPG står arbeidsformen vår 
med: 

✓ Egen mentor og økt satsing på 
mentortiden med klassen

✓ Fokus på læringsstrategier og  
prosessbaserte vurderingsformer – du er 
hele tiden underveis i din læringsprosess 

✓ Aktive læringsformer 

Timeplanen er tilpasset vår metodikk.



En oversiktlig skoledag på BPG

• Ingen tradisjonell timeplan

• Eleven konsentrerer seg om 
maks to fag per dag

• Mer ro til faglig fordypning

• Ny timeplan fra 15. mai - da 
begynner eksamensperioden



Fraværsgrensen i korte trekk
Dokumentert fravær er 
fravær som er dokumentert 
av lege, tannlege, 
fysioterapeut eller annen 
sakkyndig instans. 

• Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Grensen er 10% 
med skjønn fra rektor opptil 15%. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats og 
å forhindre skulk. Les rundskrivet her. 

• Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
• Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, 

vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter 
eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. 

• Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt 
fra fraværsgrensen.

• Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og 
fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, 
kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter. 

• Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
• Eleven skal få et varsel om at han eller hun står i fare for å ikke få karakter

på grunn av fravær. Varsel sendes tidlig nok til at eleven kan hente seg inn. 

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/


Du rammes ikke av 10%-grensen dersom fraværet skyldes

• sykdom (fysisk og/eller psykisk) som er dokumentert
• velferdsgrunner (f.eks. bryllup, dåp eller begravelse i familie eller nære relasjoner)
• oppgaver som tillitsvalgt på skolen
• politisk arbeid (f.eks. i et partis ungdomsorganisasjon før et valg)
• hjelpearbeid (f.eks. leteaksjoner i regi av Røde Kors)
• lovpålagt oppmøte (f.eks. i rettssak eller på sesjon)
• deltakelse i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå (f.eks. idrett)
• religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske 

kirke (maks. to dager)
• studiearbeid som er avtalt på forhånd med faglærer eller daglig leder
• omsorgsoppgaver (f.eks. omsorg for egne, syke barn)
• avtalte møter med PP-tjenesten, BUP, skolehelsetjenesten, rådgiver, avdelingsleder 

eller rektor (husk å få med deg en lapp som forteller hvor du har vært)
• Nytt i år: Fravær som gjelder deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, kan 

unntas fra fraværsgrensen. Dette gjelder 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 
timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). Rimelig reisetid vil også omfattes av det 
dokumenterte fraværet. De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, er ikke 
unntatt fra fraværsgrensen.



Det viktigste ELEVEN må huske

• Kom presis på skolen
• Meld fra til faglærer og mentor samme morgen 

hvis du er borte/syk
• Skaff dokumentasjon fra sakkyndig om du er borte 

fra skolen (lege, tannlege, fysioterapeut etc.)
• Lever dokumentasjon så snart som mulig til mentor
• Bidra til et godt klassemiljø 
• Jobbe godt på skolen og hjemme



Skolens rådgivningstilbud
Sosialpedagogisk rådgiver
• Faglige/sosiale vansker
• Tilrettelegging
• Henvise til PPT og skolehelsetjenesten
• Samarbeid med OT/PPT, BUP 
• Ressursteam
• Samarbeid med russen
• Forebygge fravær og bidra til å bygge godt miljø
• Nulltoleranse mobbing – ny mobbeparagraf

Samarbeider med: Helsesykepleier (kan henvise til psykolog)
Skolepsykolog

Temauke om psykisk helse

Når starter russetiden?
Vi oppfordrer våre elever om 
å ikke være med på 
russebuss  



Skolens rådgivningstilbud

VG1 –
fagvalg

Fagvalg

Utveksling

VG2 –
justeringer

Fagbytter

Veien 
videre

VG3 – veien 
videre

Fag/privatist/
Vitnemål/eksamen

Veien videre

Alle Vg2- og Vg3-elever får 
tilbud rådgivning om veien 
videre hos Karrieresenteret til  
Metis Privatist. 
Ekspertkompetanse på  høyere 
utdanning. 



Fellesfag
– Norsk 112 timer
– Kroppsøving 56 timer
– Fremmedspråk (tysk, fransk eller spansk) 112 timer
– Historie 56 timer
– Matematikk (2P , S1 eller R1) 84/140/140 timer

+ tre programfag 140 timer 
(minst to fag fra eget fagområde over to år)

Fag Vg2



Info om eksamen
VG2:
• Alle elever trekkes opp til en eksamen, muntlig eller skriftlig.
• Aktuelle fag: alle programfag, fremmedspråk og matematikk.

VG3:
• Norsk hovedmål skriftlig
• 2 skriftlige trekkfag

– Sidemål + 1 programfag eller
– 2 programfag

• Muntlig eksamen i 1 fag – alle fag er aktuelle.

Alle elever kan ta privatisteksamener i fag og beholde førstegangsvitnemålet 
dersom eksamen er avlagt før man avslutter VG3. NB datoer!

• NB! Man kan ikke forbedre fag som man er trukket opp til eksamen på førstegangsvitnemål.
• (unntak, matematikk i VG1 dersom man vil erstatte 1T med 1P eller omvendt)



Litt mer info om Vg3
• De fleste: tre programfag
• De som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen skal ha 

spansk + to programfag.
• Elevene må fortsette med minst to programfag fra sine valgte

programområder i VG3.
• Spør din mentor om du er usikker



Konsekvenser av 1 eller IV

• Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og 
bestått.

• Dersom du har dokumentert fravær på eksamen eller får karakter 1 på 
eksamen eller i standpunkt får du ny eksamen i regi av skolen.

• Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere 
fag, eller mangler fag/eksamener.

• Kompetansebevis gir deg ikke adgang til universiteter og høyskoler.
• Konsekvens av fusk eller forsøk på fusk på eksamen er annullering av 

eksamen og nedsatt adferdskarakter



Førstegangsvitnemål
• Ikke brukt mer enn 3 år på VGS. Unntak: Sykdom, militærtjeneste, 

folkehøgskole, omvalg
• Du konkurrerer i denne kvoten til og med det året du fyller 21 år
• 50% av studieplassene er forbeholdt førstegangsvitnemål
• Kun originalvitnemålet fra VGS. Ingen endringer tillatt unntatt 

medhold i klage
• Kan kun utstedes én gang per person. Tar du nye fag etter Vg3 skal 

det dokumenteres på kompetansebevis hvis de utløser 
realfagspoeng eller dekker spesielle opptakskrav. Hvis ikke skal de 
føres på vitnemålet. I begge tilfellene har du  ikke lenger et 
førstegangsvitnemål

• Du kan konkurrere i kvoten for førstegangsvitnemål og ordinær 
kvote samtidig



Info om studieturene



Retningslinjer 
• Nulltoleranse alkohol og andre rusmidler

– Alkometer
– Innhold i vesker må kunne vises frem ved innsjekk

• Kunne ta vise frem rommet etter innsjekk
• Innetider SENEST kl. 23.00 – stilletid kl. 24.00
• Ditt ansvar å sjekke deg inn hos vakt i resepsjon
• Ditt ansvar å ikke gå ut igjen
• Aldri gå alene – følg gruppen
• Beregn god tid til oppsatte tidspunkt og gi beskjed om gruppen din er

forsinket til oppsatt program
• Lagre telefonnummer til lærerne – DITT ansvar å lagre på mobilen
• Følg instrukser



Konsekvenser ved brudd på 
retningslinjer

• Forsentkomming beskjed: Fravær føres
• Ved forsent til innsjekk/program og ikke kontakt på mobil: 

Foreldre og politi kontaktes
• Ved alvorlige brudd:   

– Hjemsending
– Bortvisning 1-5 dager etter retur
– Nedsatt adferdskarakter



HMS 
• Ta med enkelt førstehjelpsutstyr som plaster, 

gnagsårplaster, smertestillende tabletter, 
bilsyketabletter etc.

• Tenk gjennom – hva gjør man hvis bankkort/pass 
blir stjålet – kontanter etc.

• Ta bilde av passet ditt med mobilen


