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Russefeiring og forberedelse til 
eksamen

• Om under to måneder starter russefeiring.

• Hvordan legge opp løpet den kommende tiden slik at man både 
kan få en god russetid og være godt forberedt til eksamen?



Russetiden

-

Fravær

Høyt pengeforbruk

Fare for å stryke i fag

Ekskludering

Yngre elever blir dratt med i 

russefeiringen

+

Fellesskap

Inkludering

Avslutning av videregående 

skole



Et felles russereglement for Osloskolene

1. Ingen russeeffekter er tillatt på skolens område utover perioden 1.-17.mai.

2. "Terrordager" og liknende er totalt forbudt.

3. Russebiler og russebusser er forbudt på skolens område. Det gis ingen dispensasjon til russebilkåring 

eller liknende.

4. Besøk av russ fra andre skoler skal ikke forekomme. Brudd vil umiddelbart rapporteres mellom skolene 

og følges opp.

5. Ingen overnatting på skolens område.

6. Alle russeaktiviteter på skolen skal ha en positiv vinkling og godkjennes av skolens ledelse.

7. Skolens reglement gjelder også i russetiden uten unntak. Alvorlige episoder

politianmeldes.

8.    Ved brudd på disse reglene vil det iverksettes straffetiltak( jfr. sanksjoner i 

skolens reglement).
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Hva gjør skolen?
• Informasjon fra politi

• Informasjon om skolens regler

• Vaksinering 

• Russefrokost

Hva bør foreldre gjøre?

• Ha god dialog

• Ha telefonnr til russevenner

• Vite hvor ungdommene er er



Skoleavslutning for Vg3-
elever og foresatte

20. juni kl 18.30



Informasjon om eksamen og 
heldagsprøver vår 2018



Trekkregler for eksamen
Vg3 (totalt fire eksamener)

Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. 

SSP: Elevene skal trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag og én muntlig eller 
muntlig-praktisk eksamen.

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

Vg2 (En eksamen)

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



Eksamensperiode skriftlig: 22.5-31.5
Uke 21 Ti 22.5. Eksamen: Matematikk 2P/R1/S1

Forberedelsesdag: Økonomistyring

Eksamen: Tren.lære 2, Fysikk2

Forberedelsesdag: Historie og filosofi 2, 

Entreprenørskap og bedr.utv. 2

On 23.5. Eksamen: Økonomistyring Eksamen: Historie og filosofi 2, 
Entreprenørskap og bedr.utv. 2

To 24.5. Eksamen: Norsk sidemål

Forberedelsesdag: Norsk som andrespråk

Fr 25.5. Eksamen: Norsk hovedmål, norsk som 
andrespråk.

Uke 22 Ma 28.5.. Eksamen:
Fremmedspråk nivå 1 (Tysk, Spansk)

Eksamen:Matematikk R2/S2

Forberedelsesdag: Sosialkunnskap, Rettslære 2

Ti 29.5. Eksamen:

Fremmedspråk nivå 2 (Tysk, Fransk, 
Spansk)

Eksamen: Sosialkunnskap, Rettslære 2, Kjemi 2,

Fremmedspråk1+2 (Tysk, Spansk)

Forberedelsesdag: Informasjonsteknologi 2

On 30.5. Eksamen: Treningslære 1 Eksamen: Informasjonsteknologi 2

To 31.5. Eksamen: Internasjonal engelsk Eksamen: Samfunnsfaglig engelsk



Heldagsprøveperiode vår 2018

jdjkd

Dag Dato Vg1 Vg2 Vg3

Ti 3.4 Heldagsprøve Norsk sidemål

Fr 13.4. Heldagsprøve engelsk Heldagsprøve Hifi2, 

Ti 17.4. Heldagsprøve matematikk Heldagsprøve R1/S1/2P Fagdag norsk

On 18.4.
Heldagsprøve int.eng begge 

grupper

Heldagsprøve Blokk C: Tysk 1+2, 

Spansk 1+2, Rettslære 2

Fr 20.4. Heldagsprøve norsk

Ma 23.4 Halvdagsprøve i norsk

Ti 24.4..
Heldagsprøve fremmedspråk 

alle grupper

Heldagsprøve Blokk F: kjemi 2, 

entrep 2, IT2, samf.eng, + 

treningslære 2

To 26.4.

Heldagsprøve 

Matematikk S2

sosialkunnskap

Fr 27.4..

Heldagsprøve:  IT1, ØKOS, 

Hifi 1, Treningslære 1  

2IDG+2IDH

Heldagsprøve 

Fysikk 2,  

samf.engelsk (Renslo)

To 3.5. Heldagsprøve matematikk R2

On 9.5. Halvdagsprøve norsk



Sykdom under eksamen

Hvis eleven blir syk ved eksamen:

• Eleven eller pårørende må ringe skolen om morgenen
eksamensdagen og gi beskjed.  

• Eleven eller pårørende må få levert eller få sendt 
legeerklæring snarest mulig og senest innen 3 dager.  



Høsteksamen

Er for elever som: 

• har gyldig forfall til den ordinære eksamen. Det blir foretatt nytt trekk av fag.

• for elever som har fått 1 - en til eksamen, skriftlig eller muntlig prøve 

• for elever som har fått 1 - en i standpunktkarakter i fag som ikke 
ble trukket ut til eksamen.

• Prøvene er gratis.

• Eleven må gi skolen beskjed om han/hun ønsker å gå opp til ny, 
utsatt eller særskilt prøve. (Standpunktkarakteren blir stående ved en slik eksamen)

• Frist for oppmelding er 10. september. 

• Prøvetidspunkt: november / desember. 



Tips og råd fra helsesøster -1

• Søvn – Kroppen og hjernen trenger hvile. 

• Klær – Bruk ull under russeklær. Ullsåler i sko. Skift hvis våte klær. 

• Mat – Ikke bare tomme kalorier. Byggeklosser. Ha med matpakker. Brødskiver, 
middagsrester etc. McDonalds i 3 uker gjør ikke noe bra for kroppen.

• Vann – Alkohol og energidrikker dehydrerer (Obs Hodepine). Ha med vannflaske. 

• Sikkerhet – Telefonnummer til foresatt på armen / buksen – ICE in case of emergency.

• Sex – Jenter. Ikke si dere bruker p-piller, mye kjønnssykdommer (vet ikke hvem man fikk 
det av…) bruk kondom, dere kan få av oss! Det er dessverre mange som angrer på 
fyllesex dagen derpå og etter russetiden. OBS bilder/video. Nei er nei. Den du vil ha sex 
med må kunne samtykke. Voldtekter skjer. Lag avtaler med venner så dere passer på 
hverandre. Aldri gå alene! Ring til kjæreste/foreldre hvis noen må bli hentet. 



Tips og råd fra helsesøster - 2

• Hørsel – Bruk ørepropper eller hørselvern. Vanlig med hørselsskade. Demp lyden hvis 
den føles ubehagelig høy.  Lytt til politiets regler om høy musikk. 

• Sykdom – Symptomer på smittsom hjernehinnebetennelse. Likner på utmattelse / 
generell sykdomsfølelse. Nakkestivhet og rødprikket utslett som ikke går bort når du 
holder et glass mot det. 

• Infeksjoner – Mange blir syke tidlig i russetiden og for noen går det utover eksamen. 
Vondt i halsen i mer enn 3 dager; gå til lege for streptokokktest.

• Førstehjelp – Hvis en er bevisstløs. Ringe 113. Legge i stabilt sideleie, sjekke pust / frie 
luftveier. Hjerte- lungeredning. 

• Kronisk sykdom – Informer bussen / venner om kronisk sykdom. F.eks. diabetes eller 
epilepsi. Ha evt. medisiner i bussen. (EpiPen, Sukker etc.) Husk at lite søvn, alkohol og 
stress kan forverre sykdommen din. 



Tips og råd fra helsesøster - 3

• Foreldre - Dere er primærforebyggere til ungdommen. Vær nysgjerrige voksne. Spør. 
Vær alltid en voksen som er kjørbar! Legg til rette for mat, søvn og hvile hjemme. 
Nyoppredd seng, vannflaske, egg og bacon etc. Hotellstandard får ungdommen til å ville 
sove hjemme. Vær i dialog med andre foreldre. Kommuniser!

• Rulling – Vær obs på at mindreårige ruller med russen. For å få rullepass må de vise at 
de fortjener det. (Være drøye i fylla, sende nudes, gjøre seksuelle tjenester etc.) Snakk 
om dette!

• Lover og regler – gjelder selv om man er russ. Strafferettslig ansvarlig ved 18 år. Store 
konsekvenser for fremtiden ved lovbrudd. Mindreårige, sprittaxi, narkotika, vold, seksuelle 
overgrep etc. 

Helsesøstrene Elsbeth og Marianne, Persbråten 2018


