
Gi deg selv et  forsprang

Velkommen til 
foreldremøte!



Program
Fellesdel i stort auditorium
• Velkomst ved rektor
• Mentorrollen og elevoppfølging
• Fraværsreglene
• Informasjon om skolens rådgivningstilbud for Vg1 og 

videre
• Informasjon om matematikkvalget (PL og leksehjelp)
• Pedagogisk profil
• Tverrfaglige tema 

Vi deler oss og går til klasserommene med mentorene
• Skoleåret
• Timeplan
• Ordensregler og arbeidsmiljø, daglige rutiner
• Makkerordning, relasjonsbyggende aktiviteter og 

klassekart
• Temadager om folkehelse og livsmestring, bærekraft, 

økonomispill
• Klassetur 
• Its learning
• Timeplan



• 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 VFK
• Timeplanen er organisert annerledes – tilpasset vår metodikk
• Leksehjelp kommer snart i gang:

– Sjekk kalender: Realfag kl. 15.30-17.30 en ettermiddag i uken
– Andre fag etter behov i forbindelse med arbeidsintensive perioder

Om 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.



• Mentor skal følge eleven tett gjennom skoleåret
• Mentor er engasjert i elevens trivsel, faglige utvikling og klassemiljø
• Flere mentorsamtaler i løpet av skoleåret - dere blir også invitert
• Eleven får tilbakemelding og hjelp til å finne en strategi for å nå sine mål
• Kontaktperson for foreldre og elev ved henvendelser til skolen

Mentorrollen og elevoppfølging



Elevoppfølging

● Vår sosiallærer, Steffen Andersson, jobber med diverse aktiviteter for at 
skolens elever skal føle på en trygg, god og inkluderende skolehverdag.

● Skolen har også to sosialrådgivere, Åshild Drægebø og Eva Dahl, som 
sammen med skolens ledelse og eksterne rådgivningsorganer hjelper 
elever til å få den tilretteleggingen de trenger og har krav på. 

● Vi har også helsesykepleier, Siv Lerøy, på huset som elevene kan stikke 
innom eller bestille time hos når de ønsker det. 



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 – mobbeparagraf §9A
• Taushetsplikt - se info her

Samarbeider med: Helsesykepleier
Skolepsykolog 

Temadager om psykisk helse

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

https://www.ung.no/rett/3348_Taushetsplikt_i_skolen.html


Nulltoleranse mot mobbing 

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.



• 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.

Skolen skal



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 

Nullmobbing.no



Pedagogisk profil på BPG

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

● Aktive og utforskende læringsformer 
● Samhandlende arbeidsformer
● Relevans og tverrfaglighet

Timeplanen er tilpasset vår metodikk.



Hvordan lære effektivt

• På tirsdag fikk alle våre elever et foredrag med Olav Schewe 
som er ekspert på læring, prisnominert internasjonal 
bestselgende forfatter og forsker ved Universitetet i Oxford. 
Hans bøker, Superstudent og Superhjernen, er blant Norges 
mest solgte bøker om effektiv læring og oversatt til mer enn 
20 språk.

• Elevene fikk innsikt fra psykologi og nevrovitenskap og fikk 
høre om hvordan de kan lære mer effektivt.



Temadager

• Gjennom året vil elevene 
også få andre temadager 
som berører de tre 
tverrfaglige temaene i 
læreplanen

• Demokrati og 
medborgerskap

• Folkehelse og livsmestring
• Bærekraftig utvikling



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 



Eleven må være på skolen for læring og mottaksapparatet må fungere. For å få et læringsvennlig mottaksapparat 
trenger elevene: 

– Søvn
– Sunn mat og drikke
– Frisk luft og fysisk bevegelse
– Struktur på dagene.
– Belønninger underveis - venner, familie, gode opplevelser er viktig!

Gode rutiner kan være

Dagen før:
– Få nok søvn – ha gode vaner for dette
– Neste skoledag planlegges før eleven legger seg.
– Pakk riktig utstyr

Skoledagen:
– Start dagen med et godt måltid! 
– Ta med vann.
– Beregn god tid – unngå stress. Man  presterer best trygg og avslappet.
– Vær presis! 
– Gi deg selv en god beskjed i speilet før du går ut av huset
– Ha tro på deg selv – hver dag! 
– De dagene du ikke har det – det vil skje – snakk med noen du er trygg på

Den viktigste brikken er ELEVEN



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

• I videregående skoler er det en fraværsgrense. Grensen er 10% med skjønn fra 
rektor opptil 15%. Lenke til Utdanningsdirektoratets nettsider om fravær finner du  
her. 

• 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. 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/


Fraværsgrensen i korte trekk

● 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. 
● Selv om du har overskredet fraværsgrensen har du rett til å delta i 

opplæringen og til å få underveisvurdering. 
● Fravær utover 15 minutter blir ført som 45 min fravær



Du rammes ikke av 10%-grensen dersom 
fraværet skyldes
• sykdom (fysisk og/eller psykisk) som er dokumentert av sakkyndig
• 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)
• 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)

• 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 og inkluderende klassemiljø 

• Jobbe godt både på skolen og hjemme



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 om rådgivning om veien 
videre hos Karrieresenteret til  
Metis Privatist. 
Ekspertkompetanse på  høyere 
utdanning. 



Skolens rådgivningstilbud fagvalg vg1

September
Informasjonsmøte om utveksling

Januar
Felles informasjon om fagvalg for elever
Infomøte om fagvalg for foreldre

Januar og februar
Individuelle rådgiversamtaler om fagvalg
prøvefagvalg

Mars
Endelig programfagsvalg

Rådgivere for fagvalg: 

Anna Austnes
Emilie Larsen
Christian Utne

Program rådgivningstilbud VG1



Karriereveiledning

•Hjelp til å ta informerte utdanning– og karrierevalg 

•Valg av programfag 

•Hjelp med CV- og søknadsskriving

•Kurs 



• Valg av matematikk 1T (teoretisk) og matematikk 1P (praktisk)
– Vanligvis noe variasjon i gruppene 
– Tempoforskjell sammenlignet med ungdomsskolen
– 2 skriftlige prøver + tentamen i hver termin
– Alle må kjøpe kalkulator – Forslag: Casio FX-82ES PLUS, kr 199,- hos Clas 

Ohlson
• Personlig lærer (PL) fem timer høst og vår med ”studentlærere” fra 

Karrieresenteret
• Leksehjelp for realfag

Valg av matematikk



Valg av matematikk i vg2
• Du som har 1P-matte i år

– Fortsetter med 2P neste år, ingen matematikk på Vg3
– Kan velge, men ikke anbefalt matematikk for samfunnsfag S1

• Du som har 1T-matte i år
– Kan bytte til 2P, ingen matematikk på Vg3
– Velge matematikk for realfag R1
– Velge matematikk for samfunnsfag S1



Overgang til klassene



VIP - makkerskap
Hva betyr det å være i et makkerskap? 
• Makkerne sitter ved siden av hverandre i klasserommet i alle fag hvor 

man er hel klasse

• Makkerne hilser på hverandre når de treffes. Makkerne spør også 
hvordan helgen har vært 

• Makkeren er oppmerksom på om den andre trives

• Makkerne kontakter hverandre ved eventuelt fravær

• Makkerne er ansvarlige for å ta notater eller utdelte ark for hverandre 
hvis en av dem er borte i timen

• I timen kan lærer be makkerne om å jobbe sammen i  
makkerskap eller makkergruppen. 



itslearning og timeplan

Den digitale plattformen styrker kommunikasjonen og utgjør en 
ekstra ressurs i klasserommet. 

Gir eleven bedre oversikt

• Kalenderen i itslearning gir full kontroll
• Alle undervisningsøkter og innleveringer
• Pekere til læringsressurser i faget



Hva krever vi av våre elever?
Forskrift til privatskolelova slår fast at eleven har plikt til å delta i 
undervisningen. Det betyr at eleven må: 

• Melde fra om og dokumentere fravær 
• Møte presis til opplæringa og delta i all opplæring
• Levere oppgaver/hjemmearbeid til avtalt tid
• Ha med bøker og annet avtalt utstyr
• Bidra på positiv måte i opplæringen 



Ordensregler

Det er god orden å: 

● Møte presis på skolen og til undervisningen
● Melde fra om (om morgenen samme dag) og 

dokumentere fravær (så snart som mulig)
● Ha skolesakene i orden
● Ha med nødvendige læremidler og utstyr
● Gjøre arbeid man blir pålagt så godt man kan 

og til rett tid
● Forlate klasserom og vrimleareal ryddige

Det er god atferd å:

● Være hyggelige og høflige mot hverandre og 
følge instrukser fra lærer

● Ikke mobbe eller på andre måter krenke andre 
fysisk, verbalt eller digitalt

● Vise respekt for skolens og andre eiendeler
● Ikke røyke, snuse eller være påvirket av rusmidler
● Ikke ha med farlige gjenstander eller våpen på 

skolens område
● Ikke fuske eller forsøke å fuske på prøver eller 

innleveringer
● Inkludere hverandre og bidra til et godt 

læringsmiljø på skolen og i klassen

Når en elev vurderes i orden og i atferd, skal det foretas en 
helhetlig vurdering av eleven opp mot reglene i ordensreglementet 
over en lengre tidsperiode.

Felles regler skal bidra til å skape et godt og trygt 
skolemiljø for alle. Avvik vil medføre anmerkning og 
eventuelt nedsatt karakter i orden/atferd

Fusk og forsøk på fusk teller 
sterkt med i karakteren i orden 
og atferd. Det blir ikke gitt 
fagkarakter på 
prøven/innleveringen. 
Resultatet blir annullert.

NB: Gjelder også digital adferd: ikke lov å filme hverandre eller være stygge
med hverandre på sosiale medier. Vis hensyn på alle sosiale arenaer. 



Skolens reglement Med dette menes at 
elever kan bli innkalt til 

bekymringssamtale med 
politi og foresatte.



Eksamen og standpunkt VG1 studiespesialisering
Avsluttende fag på Vg1 studiespesialisering som kan trekkes opp til eksamen: 

Matte (140 timer)
Engelsk (140 timer)
Geografi (56 timer)
Samfunnskunnskap(84 timer)
Naturfag (140 timer)

Ca 20% av elevene på Vg1 skal trekkes opp til skriftlig eller muntlig eksamen.

Kan trekkes opp i skriftlig 
eller muntlig eksamen

Kun muntlig eksamen

Kun muntlig-praktisk eksamen



Ofte stilte spørsmål VG1 musikk
Avsluttende fag på Vg1 musikk som kan trekkes opp til eksamen: 
• Matte, naturfag, engelsk
• Musikk, dans og drama (muntlig-praktisk eksamen)
• Musikk (muntlig-praktisk eksamen)

• Lytting (kun standpunkt, ikke eksamen) 

Geografi og samfunnskunnskap tas på Vg2M, ikke Vg1M

Ca 20% av elevene på Vg1 skal trekkes opp til skriftlig eller muntlig eksamen.



Eksamen og standpunkt VG1 MK

Avsluttende fag på Vg1 MK som kan trekkes opp til eksamen: 

Matte (140 timer)
Engelsk (140 timer)
Naturfag (140 timer)
Mediesamfunnet (140 timer)
Medieuttrykk (140 timer)

Ca. 20% av elevene på Vg1 skal trekkes opp til skriftlig eller muntlig eksamen.

Kan trekkes opp i skriftlig 
eller muntlig eksamen
Kun muntlig-praktisk eksamen

Kun praktisk eksamen


