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Deltakeren og skolens ansvar 

Oslo VO Sinsen og du som deltaker i opplæring har lover og regler vi må følge. Her vil vi gjøre deg 
oppmerksom på noen av de viktigste for deg.  
 
Ved å ta imot tilbud om plass ved Oslo VO Sinsen inngår du en avtale som forplikter deg til å møte fram 
og delta aktivt i timene. Ved inntak til skolen blir du plassert i grupper etter hvilket faglig nivå du er på, 
slik at du skal få en så tilpasset opplæring som mulig. Dersom det etter noen tid viser seg at du er 
feilplassert, flyttes du over i en mer egnet gruppe. Det er faglærer som avgjør dette.  
 
Fellesfagene norsk og engelsk kan gå over to år, avhengig av den kompetansen du har i faget fra før. 
For å bli flyttet opp i faget fra ett nivå til et annet, eller fra ett skoleår til neste, må du ha bestått 
faget. Det betyr at du har oppnådd karakteren 2 eller bedre. Samme bestemmelse gjelder for 
programfagene i yrkesfaglige utdanningsprogram. Med karakteren 1 eller IV i ett av programfagene 
vil du ikke bli flyttet opp fra Vg1 til Vg2. 
 
Du vil normalt få opplæring i et fag kun én gang.  Hvis du slutter i faget før 1.november for 
helårskurs, før 1.oktober for høstkurs og før 15. februar for vårkurs, har du likevel ikke brukt opp 
retten din til å ta faget. Slutter du etter disse fristene, vil du normalt ikke få tilbud om faget én gang 
til. Hvis du da har behov for faget, må du ta det som privatist.  
 
Vurdering 
Du må møte frem og delta aktivt i opplæringen, møte til prøver, holde innleveringsfrister og annet 
slik at læreren får grunnlag til å vurdere din kompetanse i faget. Stort fravær og/eller manglende 
skolearbeid kan føre til at læreren ikke har et tilstrekkelig grunnlag til å kunne gi halvårsvurdering 
med karakter eller standpunktkarakter. Hvis det er fare for at du ikke får vurdering i et fag, vil du få et 
skriftlig varsel om dette. Ikke vurdering (IV)i et fag, medfører også at du ikke får omgjort lån til 
stipend i Lånekassa. Det samme gjelder hvis du får karakteren 1 i ett eller flere fag. Har du fått ikke 
vurdering (IV) i et fag, må du ta faget som privatist. Får du karakteren 1 i fag også etter avlagt ny, 
utsatt eller særskilt eksamen, må du ta faget som privatist. Det er ikke mulig å melde seg av fag etter 
1. april. Deltakere som slutter etter denne dato vil få IV som sluttvurdering. 
 
Fravær 
Du har plikt til å møte til undervisnings- og vurderingssituasjoner. Hvis du må være borte fra skolen i 
en periode pga. sykdom eller lignende, må du ha kontakt med læreren. Stort fravær kan medføre at 
du ikke får karakter i faget, og du kan også miste skoleplassen. I spesielle tilfeller kan det gjøres 
individuelle avtaler mellom deg og læreren, om selvstendig studiearbeid og oppmøte til prøver og 
organisert undervisning.  
 
Fusk på prøver 
Hvis du blir tatt i fusk på en prøve eller til eksamen, får du ”Ikke vurdering”, IV. Dette gjelder også 
kildefusk. Lærer legger ikke til rette for at ny prøve blir gjennomført. Dersom eksamen blir annullert 
på grunn av fusk/forsøk på fusk, faller standpunkt-karakteren bort. Du kan da gå opp til eksamen i 
faget som privatist, tidligst ett år etter den annullerte eksamen. 
 
Inntaks- og rådgiverfløyen 
Rådgivere og inntaksmedarbeidere kan bistå med informasjon og rådgivning i forhold til opplæringen 
og din situasjon som deltaker. 
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