
Velkommen til digitalt infomøte!

Gi deg selv et  
forsprang



Program

Fellesdel 
• Presentasjon av skolen 
• Pedagogisk profil og timeplan og vurdering
• Praktisk info
• Retten til trygt skolemiljø
• Info om skolens rådgivningstilbud for Vg1 og videre
• Timeplan og leksehjelp
• Skoleåret



Hva er Bergen Private Gymnas

• 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 starter etter høstferien:

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

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



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.



Fagfornyelsen på BPG

Startet allerede i desember 2019 
Jobbet med fagfornyelsen om våren - også på Teams
Viktige tema er tverrfaglighet, dybdelæring og vurdering. 
Skoleåret er delt inn i de tverrfaglige temaene. Vi holder nå på 
med demokrati og medborgerskap og neste tema er folkehelse 
og livsmestring. Til slutt kommer bærekraftig utvikling. 



Pedagogisk profil på BPG

Sentralt på BPG står arbeidsformen vår med: 

✓ Egen mentor 
✓ Aktive læringsformer 
✓ Fokus på læringsstrategier og  

prosessbaserte vurderingsformer – du er hele tiden 
underveis i din læringsprosess 

Timeplanen er tilpasset vår metodikk.



Timeplan VG2-trinnet

08.30-11.45
Matematikk

12.15-.14.30
Kroppsøving

Mandag 

Programfag

Norsk

Tirsdag 

Fremmedspråk/fri 

Fremmedspråk/
matematikk (14.30

Onsdag 

Programfag

Programfag

Torsdag  

Programfag

Historie

Fredag

• Ingen tradisjonell 
timeplan

• Eleven konsentrerer seg 
om maks to fag per dag

• Mer ro til faglig fordypning 
• Ny timeplan fra 15. mai

Leksehjelp starter opp etter høstferien 15.30-17.30 en dag i uken og andre fag etter behov. 



Vurdering på BPG
Undervegivurdering i fag skal være en integrert del av opplæringen, og skal brukes til å fremme læring, tilpasse 
opplæringen og øke kompetansen i fag. Underveisvurderingen kan være både muntlig og skriftlig.
❏ I løpet av skoleåret får eleven underveisvurdering med og uten karakter som skal støtte elevens læring 

og gi mulighet til å forbedre seg gjennom skoleåret.
❏ Den kompetansen eleven viser i faget i løpet av opplæringen, en del av grunnlaget for vurderingen når 

standpunktkarakteren i fag skal fastsettes. Standpunktkarakteren blir altså ikke satt kun basert på 
kompetanse oppnådd mot slutten av opplæringen.

❏ Eleven kan vise sin kompetanse på ulike måter og i ulike sammenhenger. Det kan skje gjennom 
fagsamtaler, læringsaktiviteter og oppgaver, skriftlige eller muntlige prøver, diskusjoner eller 
fremføringer og produkter de har laget, læringslogger mm.

❏ Eleven må være tilstede og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får kunnskap om elevens 
kompetanse.

❏ Underveisvurdering med karakter i november -> Den kompetansen eleven har vist til da
❏ Elevene vil få mer info om vurdering i hvert enkelt fag



Beredskapsplan elever



Når skal du møte på skolen

➢ Når du ikke har symptomer på sykdom
➢ Når du er symptomfri etter luftveisinfeksjon
➢ Hvis en i familien har symptomer på luftveisinfeksjon, men 

ikke bekreftet covid-19, skal du møte på skolen som normalt. 
Du skal gå hjem hvis du får symptomer



Når skal du ikke komme på skolen
➢ Ved milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Vær hjemme til du er 

symptomfri. 
➢ Hvis du har bekreftet covid-19: Isolasjon. Helsetjenesten beslutter hvem 

som skal være i isolasjon og hvor lenge. 
➢ Ved nærkontakt/familie med person med bekreftet covid-19: 

Helsetjenesten beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge. 
Hør med de. 

➢ Hvis symptomer på luftveisinfeksjon oppstår på skolen, blir du fulgt til et 
eget rom og dine foresatte kontaktes 
for å hente deg. 



Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner 
➢ Ut september 2021 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for 

å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en 
forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. Dette leveres til mentor 
snarest. Husk at fravær også skal meldes til faglærer før økten starter. Merk at dette er et 
unntak, vi vil informere grundig når vi er tilbake til det ordinære regelverket.

➢ Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av 
helsegrunner i ovennevnte periode ikke føres som fravær på vitnemål og 
kompetansebevis og unntas fraværsgrensen.

➢ Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon samt 
milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

➢ Viktig at eleven jobber hjemmefra for å få vurderingsgrunnlag



System for testing for fritak for karantene 

Bergen kommune har vedtatt at system for testing som medfører fritak for karantene iverksettes så snart den enkelte skole er klar for det. 
Hovedregelen er fortsatt at nærkontakter til smittede skal i karantene. Personer som er fullvaksinerte eller har gjennomgått Covid-19 siste 12 
måneder er fritatt for karantene og faller dermed ikke inn under dette prosjektet. 

Personer som har fått 1.dose av vaksinen fra 3 til 15 uker før utbruddet, kan teste seg ut etter annet mønster beskrevet i Covid-forskriften §4. 
Alternativt vil deltakelse i det skisserte systemet for jevnlig testing at de oppfyller kravene til å unngå karantene. 
Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter må gjennomføre karantene som bestemt i forskriften, og kommer dermed ikke inn 
under dette systemet. 

Tiltaket gjennomføres i stor grad etter de samme retningslinjene som gjaldt for vårens pilotprosjekt. Det minnes spesielt om at det må 
foreligge samtykke fra pårørende før testing kan gjennomføres for elever under 16 år. Fylkeskommunens skjema for samtykke er sendt ut. 



Viktige poeng du må huske
• Kom presis på skolen
• Meld fra til faglærer og mentor før økten hvis du er borte/syk
• Skaff dokumentasjon fra lege ved kronisk sykdom
• Lever dokumentasjon så snart som mulig 

til mentor
• Vær raus og bidra til et godt klassemiljø
• Ta med matpakke

-> NULLTOLERANSE FOR MOBBING Egne regler for fravær 
som gjelder 
smittevernhensyn



Nulltoleranse mot mobbing

Lov 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

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 



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
• Taushetsplikt 

Samarbeider med: Helsesøster
Skolepsykolog 

Temauke om psykisk helse

Vi oppfordrer våre elever på vg1 
om å ikke være med på 
russebuss

Sosialrådgivere: 
Marianne B. Tuft
Eva Dahl



Skolens rådgivningstilbud 
fagvalg 

September
Informasjonsmøte om forbedring vitnemål
Frist oppmelding: 15. sept.

Januar
Felles informasjon om fagvalg for elever

Februar
Individuelle rådgiversamtaler ved behov
Prøvefagvalg

Mars
Endelig programfagsvalg

Rådgivere for fagvalg: 

Christian Utne
Kristin Breivik

Program rådgivningstilbud VG2



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. 
De har 
ekspertkompetanse 
på  høyere 
utdanning. 



Vi strekker oss langt
- For at våre elever skal kunne strekke seg lenger

Det er eleven som skal lære – det krever at de er tilstede på skolen og 
mottakelige for læring

Ingen kan lære for andre – læring er et resultat av hva
eleven velger å gjøre i møte med lærestoffet

• Ønske om å lære
• Utholdenhet 


