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Velkommen! 

  
Juli 2022 

 
Kjære nye elever  
 
Hjertelig velkommen til Vika videregående skole, Oslos nyeste videregående 
skole, som åpnet i august 2021. Vi gleder oss enormt til å møte deg første 
skoledag, mandag 22. august. Vika blir rammen om læringen din de neste tre 
årene og vi skal strekke oss langt for å støtte deg i din utvikling og læring.   
 
På Vika jobber elevaktivt og utforskende. Du skal oppleve mestring og motivasjon, 
og du skal oppleve at opplæringen er relevant. Skolen er en del av samfunnet og 
vi ser frem til å trekke inn aktører fra samfunnet rundt oss i opplæringen. Du skal 
få delta i små og store prosjekter som vil bidra til læringen din i og på tvers av 
fag. Du skal være en del av et godt og trygt elevmiljø, der elevene er aktivt 
involvert i elevdemokratiet og der du og dine medelever skal oppleve å bli hørt.  
 
Tiden på videregående er en viktig periode i livet ditt. I løpet av de neste tre årene 
vil du oppleve en personlig utvikling som er grunnleggende og viktig for resten av 
livet ditt. Du vil i stadig større grad ta egne valg og delta aktivt i beslutninger som 
påvirker deg og læringen din. I møte med nåtidens og fremtidens problemstillinger 
skal du få muligheten til å tenke nytt og utforske nye løsninger på kjente og 
ukjente problemer Vi gleder oss til å støtte deg i utviklingen din på veien mot 
voksenlivet.   
 
I dette brevet finner du informasjon om valg av fag, som det er viktig du allerede 
nå setter deg godt inn i. Dette er for å sikre at du kommer godt i gang med 
skoleåret. Du skal velge språk og matematikkvariant, og så skal du ta stilling til 
om du søker opptak på skolens spesielle tilbud, forsering av programfaget 
Entreprenørskap fra Vg1 (normalt et fag man kan velge fra Vg2). Les mer om 
Entreprenørskap samt språk- og matematikkvariant i brevet herunder.  
 
Ta gjerne kontakt med skolens studieleder, Torgrim Talleraas, hvis det er noe du 
lurer på. Du kan rette henvendelse på e-post: torgrim.talleraas@osloskolen.no  
 
På Vika skal du få utforske hvordan du blir morgendagens Change Maker og vi 
gleder oss til å bli med deg på reisen!  
 

  
Stine Jeppesen, rektor  
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Informasjon om programfaget Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling i Vg1 
 
Om det bor en gründer i deg, går du rundt med en spennende idé og lurer på 
hvordan du skal realisere den? Vil du kunne utforske spennende prosjekter og 
problemstillinger eller finne løsningen på morgendagens utfordringer? Eller vil du 
bare ha en litt annerledes tid på videregående? Da passer faget Entreprenørskap 
og bedriftsutvikling for deg!   
 
Sosialt entreprenørskap er kjernen av det å være elev på Vika! Men for deg som 
går rundt med en gründerspire i magen, og ønsker å gå sammen med elever 
som deler de samme ambisjonene. I faget vil du lære å løse problemstillinger og 
kanskje utvikle en god idé til nytte for både deg selv og andre. Kanskje du 
allerede har ett prosjekt i deg, eller du vil bli inspirert i samarbeid med andre?  
 
Entreprenørskap og bedriftsutvikling en del av det studiespesialiserende 
utdanningsprogrammet, som elever oftest velger fra Vg2. Alle som velger faget 
vil gå i samme klasse og allerede i løpet av Vg1 vil dere få muligheten for å 
jobbe med ungdomsbedrift. Mange elever finner det svært motiverende og 
lærerikt. Det betyr også at du vil ligge i forkant på programfag, slik at du skal ha 
et fag mindre i Vg3. Det vil gi deg tid til å jobbe mer med andre fag, som er 
avsluttende i Vg3.  
 
Sosialt entreprenørskap er kjernen av det å være elev på Vika! Men for deg som 
går rundt med en gründerspire i magen, og ønsker å gå sammen med elever 
som deler de samme ambisjonene kan altså gründerlinjen være det helt rette 
valget.  
 
Skolen forbeholder seg retten til å ikke tilby faget, dersom vi har nok søkere til 
en gruppe. Det betyr at minst 20 elever fra Vg1 skal ønske seg dette faget for at 
det opprettes. Du kan ikke forsere Engelsk 1 eller Matematikk R1/S1 samtidig 
som du forserer Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 1 da du kun kan forsere ett 
fag.  
 
Ved stor søking til faget vil plass i gruppen basere seg på grunnskolepoeng.   
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Valg av fremmedspråk og matematikk for VG1 
 
Da du fylte ut søknaden til videregående opplæring fikk du muligheten til å velge 
matematikk og fremmedspråk. Du vil få muligheten til å bekrefte, eller endre 
dette valget når du får inntaksbrevet fra Vika.   
 
Fremmedspråk  
På grunnskolen fikk dere muligheten til å velge fremmedspråk som valgfag, 
inkludert tysk, fransk og spansk, og på videregående får dere muligheten til å 
fortsette med dette språket. Vi anbefaler alle elever å fortsette med 
språkfaget dere tok på grunnskolen. Dersom du på grunnskolen tok ett fag 
som vi ikke dekker på nivå II vil du få muligheten til å ta Spansk nivå I på VG1 
og VG2. Dette gjelder også dersom du ønsker å bytte fra ditt opprinnelige språk 
til Spansk.   
 
Dersom du ikke hadde fremmedspråk på grunnskolen, må du velge Spansk I+II. 
Dette faget strekker seg både over VG1, VG2, og VG3.    
 
På Vika tilbyr vi neste skoleår:  
Tysk II  
Fransk II  
Spansk II  
Spansk I  
Spansk I+II  
 
Som elev på en offentlig videregående skole i Oslo har du også muligheten til å 
benytte deg av et av kommunens mange bydekkende tilbud i fremmedspråk. Du 
kan lese mer om dette på nett her: Bydekkende språktilbud. Du har også 
mulighet til å gå opp til eksamen i morsmål, dersom du snakker ett språk det 
ikke tilbys undervisning for på skolen eller som et bydekkende tilbud.    
 
Matematikk  
Du vil også få muligheten til å velge matematikk 1P eller 1T etter eget ønske. Vi 
anbefaler å velge matematikk etter planen for programfag i VG2 og VG3. 
Dersom du ønsker å gå videre med fag som Fysikk, Kjemi, eller avansert matte 
som R1 eller S1 anbefaler vi 1T, dersom du i stedet planlegger å gå SSØ fag 
som psykologi, rettslære og lignende anbefaler vi 1P.  
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Forsering av fag   
På Vika vil det være mulig å fortsette forsering fra grunnskolen i Matematikk og 
Engelsk, men alle elever har også muligheten til å søke på å forsere 
Entreprenørskap i VG1. Vi gjør oppmerksom på at det kun er mulig å forsere i 
ett fag.   
 
Forsering i Matematikk og Engelsk  
Har du forsert Matematikk 1T (MAT1021), Engelsk VG1 (ENG1007) har du 
muligheten til å fortsette forseringen. Du må gi beskjed om at du har forsert, og 
ønsker å fortsette eller avbryte forseringen i svaret til inntaksbrevet.   
 
Forsering av Entreprenørskap  
Alle elever tatt inn i VG1 får muligheten til å søke om å forsere entreprenørskap i 
VG1. Elevene som forserer entreprenørskap vil gå i samme klasse og ha 
entreprenørskap som ett fag i tillegg til de andre fagene. Dette betyr at du i VG1 
vil ha 35 timer i uken. Samtidig vil du få muligheten til å starte en 
ungdomsbedrift allerede i VG1, og du vil kunne delta på en rekke spennende 
prosjekter og samarbeider.   
 
Programfag i VG2 
Dersom du er ny elev hos oss i VG2 vil du gjennomføre ett fagvalg første 
skoleuke for programfag. Dette vil bli avtalt sammen med rådgiver. Vær 
oppmerksom på at noen fag kan være fulle, og at fagkombinasjonen må gå opp 
med skolens blokkstruktur.  
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Annen viktig informasjon om skolestart  
  
Elev-PC  
Alle elever vil motta en utlånsavtale om lån av skole-PC. Denne avtalen må 
underskrives av dine foresatte og leveres til skolen på første skoledag. Siden vi 
er en heldigital skole, dvs. Helt avhengige av PC, er det særskilt viktig du husker 
denne. Det er først når vi har mottatt avtalen at du vil få levert ut din PC.   
  
Første skoledag  
Skolen starter opp mandag 22. august. Vi tar imot elevene i to puljer for VG1 og 
VG2 og du vil få melding fra din nye kontaktlærer om tidspunktet du skal møte 
opp. Den første dagen vil du møte alle ansatte ved skolen samt begynne å bli 
kjent med dine egne lærere og medelever. Du finner også informasjon om første 
skoledag på skolens nettside i august.   
   
Klassetur  
Allerede andre skoleuke skal alle klasser på overnattingstur for VG1. Dette skal 
bidra til at alle blir bedre kjent og styrke utviklingen av et godt klassemiljø. Dere 
vil få mer informasjon om denne turen ved skolestart.   
  
Foreldremøter  
Skolen planlegger første foreldremøte i starten av september. Dato kommer ved 
skolestart.   
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