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Om skolen
• Idrettsfag

• Studiespesialisering med toppidrett

• Studiespesialisering

• Tilrettelagt tilbud for 28 elever

• Antall ansatte: ca. 70

• Antall elever: ca. 500



Ledelsen

Rektor Siv Børven Moberg

Assisterende rektor
Avd.leder realfag

Trinnansvar VG1

Ane Krogsæter Aarre

Avd. idrettsfag og toppidrett
Trinnansvar VG2 B/G/H

Trinnansvar VG3 A/G/H

Lars Erik Strand

Avd.leder språk og samfunnsfag
Trinnansvar VG2 A/C

Trinnansvar VG3 B/C

Anne Mari Hetle Simensen

Avd.leder tilrettelagt avdeling Christine Racine

Avd.leder elevtjenesten Beate Hadler

Studieleder Inger Bjelke



Presentasjon av  
kontaktlærere og faglærere



Elevtjenesten og læringssenteret

Navn Ansvar Tilstede Kontaktinfo

Beate Hadler

Avd.leder

Rådgiver – 1STA, 1STC, 1IDH, 3STB, 3STC, 3IDH Hele uka.

Ringes ved behov for 

assistanse.

930 21 047

Kyrre Fagereng Rådgiver – 1STB, 1STD, 1STE,1IDG, alle VG2, 3STA, 

3IDG

Hele uka 971 26 405

Aud Marith Vatle: Administrere og være tilstede på Læringssenteret Hele uka 976 51 428

Hege Mikaelsen: Miljøarbeider og læringsassistent med ansvar for 

fellesareal, støtte i elevrådsarbeid, noe på 

Læringssenteret. 

Hele uka 907 59 575

Elsbeth Flood

Nina Syversen 

Jensen

Skolehelsetjenesten driver helsefremmende og 

forebyggende arbeid. Målet for skolehelsetjenesten er å 

fremme skoleelevens fysiske og psykiske helse.

Kjernetid 08:30-14:00, onsdag 

08:30-12:00

468 48 471

970 57 279

Lars Halse Kneppe Henvisning til PPT, samtaler og veiledning Mandag, onsdag, torsdag 415 21 327

Orji Nnamdi 

Okoroafor

Oppfølging- og losfunksjon.

Jobbe med elever som står i fare for å havne utenfor 

skole og arbeid.

Hele uka 488 82 926

Manpreet Kaur Nav ungdomskontakt. Hjelpe til med CV, jobbsøknad og 

samtaler. Hjelpe ungdom i sårbar økonomisk situasjon

Mandag, tirsdag, onsdag og 

torsdag



Ungdomsavsnittet 

Majorstuen

Tonje Holmen Dybsjord



Ungdomsavsnittet 

Majorstuen

Tonje Holmen Dybsjord



Husregler for et godt læringsmiljø 
Persbråten vgs skoleåret 2019-20

Vi møter presis Elever som kommer tre minutter eller mer for sent, har ikke 

anledning til å komme inn i timen. Døren låses etter tre minutter, og du må da gå til 

Læringssenteret hvis det er første økt, eller melde deg til kontoret hvis det er økter 

senere på dag.

Vi leverer mobilen til læreren ved timestart Mobiltelefoner kan 

være forstyrrende for undervisningen. Lærerne praktiserer innsamling av mobiler i 

forkant av alle timer.

Vi har med nødvendig utstyr til timen Sørg for å ha med deg 

lærebøker, skriveutstyr, pc, treningstøy osv. når timen skal starte.

Vi sitter etter klassekartet til læreren I klasserommet har elevene 

faste plasser. Det er læreren som lager klassekartet.



Hva skjer i år for elevene? 

Elevråd

Revy

Idrettsturnering

FIFA-turnering

60-årsfeiring 





Karriereveiledning
• VG1: Fokus veivalg - programfag

• Smakebitskurs

• Yrkesseminaret 2020

• Vg2: Fokus på programfag og karrieremuligheter 
• Rollemodeller fra yrkeslivet

• Gruppeveiledning 

• Besøke høyskole/universitetsmesser (feb. 20)

• Besøk av Forsvaret

• Vg3: Fokus på høyere utdanning
• UIO turneen

• Individuell veiledning

• Gruppeveiledning



Kort om IKT



Skolemelding

• App for kommunikasjon skole-hjem 
• Lese meldinger fra skolen - skrive meldinger til skolen

• Slipper å logge inn i portalen

• Får push-varsel ved meldinger

• Kan videresendes til e-post



Programområder på Persbråten

• Realfag (REA)

• Språkfag, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

• Idrettsfag (IDR)



Regler for valg av programfag i Vg2

Alle skal velge 3 programfag + et matematikkfag 

• To av fagene skal ligge enten på realfagområdet (REA) eller på 
området for språk, samfunn og økonomifag(SSØ)

• Det tredje programfaget kan velges mer fritt

• Alle elever i Vg2 skal ha matematikk. Enten fellesfaget 2P 
eller programfaget matematikk R1 eller S1

(matematikk R1 eller S1 erstatter fellesfaget 2P)



Programområde for språk, samfunnsfag 

og økonomi. Fag som gir fordypning:

• Sosiologi og sosialantropologi  Sosialkunnskap

• Rettslære 1  Rettslære 2

• Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1  Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling  2

• Historie og filosofi 1  Historie og filosofi  2

• Internasjonal engelsk  Samfunnsfaglig engelsk

• Fellesfag språk  Fremmedspråk nivå 3 (må tas som privatist)



Programområde for realfag.
Fag som gir fordypning:

• Kjemi 1 Kjemi  2

• Fysikk 1  Fysikk 2

• Biologi  2  Biologi 1

• Informasjonsteknologi  1  Informasjonsteknologi  2

• Matematikk R1  Matematikk  R2

• Matematikk S1  Matematikk  S2

Programområde for Idrettsfag (kan velges uansett programområde så 
lenge kravet til fordypninger er sikret – gir ikke fordypning for SSP-elever)

• Toppidrett

• Breddeidrett



Matematikk

I år velger elevene mellom: 

2P – Praktisk matematikk (112 timer/år)

S1 – Samfunnsfaglig matematikk (187 timer/år)

R1 – Realfaglig matematikk  (187 timer/år)

Faglig støtte for de som trenger det i samarbeid med læringssenteret.



Eksamen VG2

Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller 
muntlig-praktisk. 



Eksamen VG3

Hovedregel:

Alle Vg3-elever skal opp til eksamen i norsk skriftlig, to skriftlige trekkfag og de 
skal ha en muntlig / muntlig-praktisk eksamen.

For idrett:

Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-
praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag. 

Regelverk udir.no

http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/eksamen/Udir-1-2009-Trekkordning-ved-eksamen-i-Kunnskapsloftet/


FRAVÆRSGRENSEN

Mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag? 

 ikke rett til halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget

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

Fraværsgrensen gjelder timetallet i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.

Det sendes varsel i SkoleArena hvis en elev står i fare for å ikke få karakter 
på grunn av fravær.

Mål

Elevene skal møte opp og 

delta aktivt i undervisningen.



Dokumentasjon av fravær

Original av dokumentasjon leveres kontaktlærer.

Fravær av helsegrunner: 
• kan ikke dokumenteres med egenmelding fra foresatte
• må dokumenteres av sakkyndig

Velferdsgrunner kan dokumenteres av foresatte.

Fravær som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll: 
rektor kan avgjøre at det ikke skal føres fravær.

Les mer ved å trykke her:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/videregaende-skole/fravarsregler/#gref


Årshjul for foreldremøter og foreldre-/foresattkontakt skoleåret 2019-2020

Møtepunkt Trinn Innhold Mål

Oppstartssamtale

nye elever

Uke 34

Vg1/2/3 Bli kjent med kontaktlærer - opprette 

kontaktpunkt

Mottak av ledelse og støtteapparat

Fylle ut nødvendige papirer

Møte skolen. Trygghet. Få vite om til retteleggingsbehov o.l.

Foreldremøte 

Uke 36

Vg2/3

Vg1

Viktig info om skolen v/ledelsen

Klassevise møter med kontaktlærer

Informasjon om skolen, innholdet i opplæringa, medvirkning til foresatte og 

viktige rutiner. Bli kjent med andre foresatte. 

Utviklingssamtaler 

Frist uke 47

Egen kveld 14.11 16.00-

21.00

Vg1/2/(3) Varighet: 20 minutter

14.11: Vi setter av kvelden slik at man har 

mulighet til å gjennomføre størstedelen 

av samtalene i felleskap. Ledelsen og 

støtteapparatet er tilgjengelig i kantinen.

Samtale om hvordan eleven arbeider daglig og elevens kompetanse i fagene. 

Eleven har rett til å være med i samtalen.

Faglærer-café 

Uke 47

Vg1/2/3 Info om fagvalg 

Speeddating med faglærere

Orientere foresatte om hvordan eleven arbeider daglig og eleven sin 

kompetanse i fagene - mulighet til å gi innspill til faglærer

Foreldremøte og 

temakveld 

Uke 9

Vg1/2/3 Temakveld – Ren skole

Foreldremøter (klassevis)

Antidoping Norge

Orientere foresatte om utviklingen i klassen. Legge til rette for 

foreldresamarbeid. 



Foreldrenes arbeidsutvalg

Klassekontakter vil bli valgt klassevis i klassemøtene.

Ta gjerne kontakt:
siv.borven.moberg@ude.oslo.kommune.no

mailto:siv.borven.moberg@ude.oslo.kommune.no


PP- rådgiver Lars Halse Kleppe



Følg oss!

Skolemelding

Hjemmesiden vår
Kontaktinformasjon, nyhetsoppslag, 
permisjonssøknad, info fra møter, kalender m.m.

Facebook og Instagram
Oppdateringer fra turer, 
nyheter og hverdagen 
på skolen


