Til deg som skal begynne på Vg1 og foresatte
Vi er glade for at du har bestemt deg for å takke ja til skoleplass hos oss på Bergen Private
Gymnas. Vi ønsker deg velkommen til skolestart i Lars Hilles gate mandag 15. august kl. 09.
For at du og dine foresatte skal få en best mulig start på skoleåret, ønsker vi allerede nå å
informere om skolestart og hva som skal skje på skolen i løpet av den første skoleuken. Vi
håper at dere i dette brevet vil finne det meste av det dere trenger av informasjon.
Vi gjør oppmerksom på at skolen holder stengt grunnet ferie fra 18. juli til 30. juli. Det kan derfor
ta noe tid før henvendelser på epost blir besvart i denne perioden. Vi oppfordrer ellers om å
sjekke våre nettsider dersom noe er uklart.
Tilbud om forkurs i matematikk og/eller notelære
Vi minner om vårt gratis forkurs i matematikk som finner sted onsdag 10. august, torsdag 11.
august og fredag 12. august kl. 13.00-16.00 uken før skolestart. Her blir det repetisjon av de
viktigste temaene fra 10. klasse, slik at du kan føle deg trygg og selvsikker når du skal jobbe
videre med matematikkfagene på Vg1. Erfaringsmessig ønsker mange å delta på dette.
For deg som skal begynne på musikk, har vi også tilbud om gratis notekurs før oppstart.
Notekurset finner sted samme dager fortrinnsvis slik at dere får mulighet til å delta på begge
forkursene. Fikk du tilbakemelding på prøvespill at du bør styrke kunnskapen din på notelære?
Da er dette kurset for deg. Viderekomne notelesere trenger ikke å møte.
Dersom du ønsker å delta på ett eller begge forkursene, må du sende påmelding på epost til
post@bpg.no innen mandag 1. august. Alle som melder seg på innen fristen er garantert plass.
Oppstartsuken, bli kjent-aktiviteter og VIP-makkerskap
Første skoledag på BPG blir dere delt i klasser og du får treffe din mentor, som vil følge deg tett
opp gjennom hele skoleåret. I oppstarten fokuserer vi på at du skal bli kjent med klassen din og
å bygge et godt og inkluderende miljø. Vi tar sikte på å gjennomføre bli kjent-tur for vg1klassene til Voss (overnatting) slik vi pleier og den første klassen som reiser, har avreise
allerede onsdag 17. august. Vi planlegger også andre kjekke relasjonsbyggende aktiviteter
både på og utenfor skolen slik at du blir godt kjent med den nye klassen din. Kostnad for dette
opplegget er estimert til ca. kr 550 og beløpet faktureres sammen med skolepengene til høsten.
På BPG har vi VIP-makkerskap som handler om å skape en trygg overgang fra ungdomsskole
til videregående skole fra første skoledag og å skape inkluderende klassemiljø. Klassen blir fra
første skoledag delt inn i makkere på to og to som igjen tilhører en makkergruppe på fire
personer. Makkerskapene og makkergruppene er utgangspunktet for samarbeid i klassen.
Prosjektet går over flere uker og elevene bytter makkere hver tredje uke. VIP-makkerskap skal
bidra til at dere blir kjent med flere i klassen allerede fra første skoledag og til å skape et tettere

og tryggere klassemiljø tidlig.
Din egen mentor
Du treffer din mentor allerede første skoledag og dere skal tidlig i skoleåret gjennomføre en
startsamtale. Mentor vil veilede deg til å nå de målene du selv setter deg og ellers være et
bindeledd mellom elev, foresatte og ledelse. Dersom du har sakkyndig uttalelse eller annen
relevant dokumentasjon, ber vi om at du tar dette med på startsamtalen da det er informasjon
som vi trenger for å ta godt imot deg. Vi kan i startsamtalen også ta opp eventuell tilrettelegging
fra skolens side. I løpet av skoleåret vil mentor gjennomføre flere mentorsamtaler, og du og dine
foresatte vil også bli invitert til oppfølgingssamtale i løpet av høsten.
Din egen Mac
Elever på BPG får utlevert egen skole-Mac kostnadsfritt iht. skolekontrakten. Du får mulighet til
å få Macen din tilsendt fra vår samarbeidspartner allerede nå i sommer så fremt skolekontrakt
er signert og skolepenger er betalt. Dine foresatte vil motta en sms med lenke til hvor du kan
bestille Macen din.
Macen din beholder du etter fullførte tre år hos oss. Selvsagt gir vi deg også opplæring i Mac og
profesjonell programvare som er nyttig når du skal jobbe med fagene vi tilbyr.
Utstyr og kostnader til obligatoriske aktiviteter
Skolepengene for skoleåret 2022-2023 består av to deler. Hoveddelen er på 17 600 og
faktureres med kr 1760 per måned i ti måneder. Den andre delen består av obligatoriske faglige
aktiviteter som teaterbesøk, kino, ekskursjoner og eventuelle andre studieturer. Beløpet for
disse vil variere avhengig av programområde og fag, og blir fakturert sammen med
skolepengene. Du har fått tilsendt faktura for to måneder sammen med kontrakten og får
deretter faktura månedsvis gjennom skoleåret. Det påkommer et administrasjonsgebyr på kr 50
per faktura. Dette faller bort dersom du velger avtalegiro. Ta kontakt dersom du ønsker å betale
for to måneder, per halvår, eller for hele året.
Skolepengene inkluderer alle lærebøker og egen bærbar Mac. Utstyret tilhører skolen, men du
disponerer det så lenge du er elev hos oss. Det forutsettes at eleven selv kjøper inn nødvendige
hjelpemidler som lovsamling, formelsamlinger, kalkulator, ordbøker, skissebøker, skrivebøker
og skrivesaker mm. i fag dette er påkrevd. Skolesekk får du selvsagt av oss. Dette skoleåret
kommer vi til å benytte ulike digitale kilder og nettressurser som et supplement til ordinære
skolebøker.
Leksehjelp
Dette er et tilbud om ekstra faglig veiledning som vi gir til våre elever og som vi oppfordrer dere
til å benytte dere av. Leksehjelpen starter opp i september. Vi vil da sette opp en ettermiddag i
uken til leksehjelp i realfag. Vi setter også opp leksehjelp i andre fag etter behov i
arbeidskrevende perioder. Det vil da være lærere tilstede for å veilede de som ønsker ekstra
oppfølging.
Gratis personlig lærer (PL)
Vi ønsker at du skal få best mulig resultat i matematikk og tilbyr derfor gratis personlig lærer i
matematikk til alle våre vg1-elever. Personlig lærer (PL) er en dyktig bachelor/mastergradsstudent som gir individuell veiledning i matematikk. Tilbudet er aktuelt både for deg
som ønsker en toppkarakter og for deg som synes matematikk er vanskelig.

Itslearning
Skolen bruker det læringsadministrative verktøyet Itslearning. Her vil all informasjon legges ut.
Alle årsplaner og arbeidsoppgaver legges ut på portalen i hvert enkelt fag. Her har dere også
oversikt over karakterer og fravær. Våre elever plikter å sjekke Itslearning hver skoledag.
Informasjon som er lagt ut på portalen, enten som oppslag, dokument eller melding, betraktes
som gitt. Foresatte får også tilgang.
Skolerute 2022-2023 og informasjon om fravær
Skoleruten vår finner du på våre nettsider, www.bpg.no. Dersom du skal på ferier eller utflukter i
løpet av skoleåret, må dette legges til skolens ferier og fridager.
Vi gjør oppmerksom på at i følge fraværsgrensen i videregående skole vil en elev som har mer
enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag som en hovedregel ikke ha rett til å få vurdering i
faget. Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
Det er ikke et krav om å dokumentere fravær før grensen på 10 prosent er overskredet, men
elevene kan likevel velge å legge frem dokumentasjon før grensen er nådd. Fravær som kan
unntas fra fraværsgrensen kan for eksempel være sykdom, velferdsgrunner som bryllup og
begravelser, verv som tillitsvalgt, hjelpearbeid eller arrangementer på nasjonalt eller
internasjonalt nivå og rådgivning hos skolens rådgiver eller PP-tjeneste. Fravær av
helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller dokumentasjon fra
annen sakkyndig. Dokumentasjon på kronisk sykdom kan kombineres med egenmelding
dersom det er avtalt med skolen. Har du en kronisk sykdom kan det være lurt å be fastlegen din
om å skrive en legeerklæring som gjelder for alle tre år på BPG. For velferdsgrunner kan det
være nok med en bekreftelse fra foreldre. For elever under 18 år ber vi om at alt fravær i
forbindelse med sykdom etc. bekreftes av foresatte.
Som en hovedregel skal alt fravær føres på sluttdokumentasjonen. Skolen kan gi elever
permisjon i inntil ti skoledager i et opplæringsår, uten at disse dagene skal føres som fravær på
sluttdokumentasjonen, dersom eleven kan dokumentere at fraværet skyldes helse- og
velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller
representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Har du hatt fremmedspråk på ungdomsskolen?
Du som har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen kan velge mellom å fortsette med dette
fremmedspråket på nivå 2 eller å begynne på nytt fremmedspråk på nivå 1. Hos oss kan du
velge mellom fransk, spansk og tysk på nivå 2, og spansk på nivå 1. Fremmedspråk går over to
år og du er ferdig med fremmedspråk etter endt Vg2. Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på
ungdomsskolen (engelsk fordypning teller ikke her) sier reglene at du må ta fremmedspråk nivå
1 og nivå 2 over totalt tre år på videregående skole. På BPG er det spansk vi tilbyr som nivå 1 +
2 over tre år. Vi gjør oppmerksom på at det for elever med sterk dysleksi nå også er mulig å
søke statsforvalteren om dispensasjon fra kravet til vurdering med karakter i fremmedspråk som
fellesfag i videregående opplæring. For mer info om dette se avsnittet under som handler om
fritak for vurdering med karakter i fag.
Har du tidligere hatt kontakt med OT/PPT?
Da ber vi om at du informerer skolen om dette slik at vi kan tilrettelegge. Ta med kopi av
sakkyndige uttalelser fra OT/PPT etc. og lever dette på første samtale med mentor.
Skal du søke om fritak fra vurdering med karakter i noen fag?
I rubrikken under kan du lese om vilkårene for å søke om fritak for vurdering med karakter i

skriftlig sidemål og kroppsøving. Dersom du skal søke om fritak for vurdering i disse fagene må
du legge ved oppdatert sakkyndig uttalelse eller annen dokumentasjon som bekrefter at du har
behov for dette. Hvis du har mottatt særskilt språkopplæring i 8., 9. eller 10. årstrinn i
grunnskolen, kan du også få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål dersom vi får en
bekreftelse på dette fra din ungdomsskole. Vi ber om at slike søknader leveres oss så tidlig som
mulig i skoleåret. Har dere spørsmål om dette vil mentor være behjelpelig på første
mentorsamtale.
Fra Forskrift til privatskolelova:
§ 3-19.Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål
Elevar kan søkje om å få fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål dersom dei
a. har problem med å lære begge målformene på grunn av dokumentert sjukdom, skade eller
dysfunksjon, eller
b. ikkje har gått i norsk grunnskole noko av ungdomstrinnet, eller
c. i løpet av ungdomstrinnet eller vidaregåande opplæring har hatt rett til særskild
språkopplæring, eller
d. i løpet av ungdomstrinnet eller vidaregåande opplæring har gått ved internasjonal eller
utanlandsk skole i Norge som er godkjend for å ikkje gi vurdering med karakter i sidemål.
Elevar som er fritekne frå vurdering med karakter skal få undervegsvurdering utan karakter.
Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål kan givast sjølv om ein ikkje lenger er elev i
faget. Skolen sitt styre skal stryke standpunktkarakter og eksamenskarakterar i faget dersom
fritak frå vurdering med karakter er innvilga.
Avgjerda er eit enkeltvedtak. Den skolen som har ansvar for å skrive ut vitnemål, skal fatte
enkeltvedtaket.
0 Endra ved forskrift 29 juni 2020 nr. 1474 (i kraft 1 aug 2020, heile kap 3 endra).
§ 3-20.Fritak frå vurdering med karakter i kroppsøving
Elevar som ikkje kan følgje opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagd opplæring så langt
dette er mogleg for eleven. Elevar kan søkje dagleg leiar om fritak frå vurdering med karakter i
faget når den tilrettelagde opplæringa eleven får, ikkje kan vurderast med karakter.
Avgjerda er eit enkeltvedtak. Elevar som er fritekne frå vurdering med karakter skal få
undervegsvurdering utan karakter.
0 Endra ved forskrift 29 juni 2020 nr. 1474 (i kraft 1 aug 2020, heile kap 3 endra).

Det er nå også mulig å søke statsforvalteren om dispensasjon fra kravet til vurdering med
karakter i fremmedspråk som fellesfag i videregående opplæring. Dispensasjonen gjelder ikke
engelsk.
Fra statsforvalteren sine nettsider:
Kven kan få innvilga dispensasjon
Det er to overordna vilkår som må oppfyllast for at statsforvalteren skal kunne innvilge dispensasjon:
1) Den som søkjer er elev i vidaregåande opplæring – studieførebuande utdanningsprogram.
2) Den som søkjer er så sterkt ramma av dysleksi eller spesifikke språkvanskar at individuell tilrettelegging ikkje er
tilstrekkeleg for å sikre likeverdige mogelegheiter til opplæring.

Utdanningsdirektoratet (UDIR) har presisert at punkt 2 er oppfylt om minst eitt av krava under er dokumentert i
søknaden. Eleven må anten ha:
●
einskildvedtak om spesialundervisning i framandspråket frå grunnskulen fordi eleven er så strekt råka av dysleksi
eller spesifikke språkvanskar
●
einskildvedtak om spesialundervisning i framandspråket frå vidaregåande opplæring fordi eleven er så hardt råka
av dysleksi eller spesifikke språkvanskar
●
uttale frå sakkunnig om at det er openbert at tiltak gjennom spesialundervisning i framandspråket ikkje vil føre til
at eleven får eit tilfredsstillande utbytte av opplæringa sidan eleven er så sterkt råka av dysleksi eller spesifikke
språkvanskar
Søknad om dispensasjon sendes Statsforvalteren i Vestland, som anbefaler at dette gjøres via skolen for kvalitetssikring
av søknaden og for å gi skolene oversikt over tallet på elever som søker.
I tillegg til søknadsbrev må søknaden innehalde:
• Vurdering/ rapport frå sakkunnig instans (til dømes PPT eller Statped) om at du har dysleksi eller spesifikke
språkvanskar og graden av desse vanskane.
• Stadfesting frå skulen om at du er elev i studieførebuande utdanningsprogram ved skulen
• Dokumentasjon som stadfester at minst eitt av krava over frå UDIR er oppfylt.

Har du brukt av “retten” din før?
Du har kun rett på å bruke inntil fire år på videregående (les mer om dette på www.lovdata.no).
Skolen kan bare ta inn rettighetselever. Vi gjør oppmerksom på at det er ditt ansvar å søke
Fylkeskommunen om eventuell utvidet rett til videregående utdanning.
Foreldremøte
Det er viktig for oss å ha en god dialog med foresatte og vi vil invitere dere til foreldremøte i
løpet av de første ukene av skoleåret. Nærmere informasjon om dato og klokkeslett vil bli gitt
etter skolestart.
Takk for at du valgte Bergen Private Gymnas. Vi ser fram til å få deg som elev!

Vennlig hilsen

Guri B. Auran
Rektor

