Oslo kommune
Utdanningsetaten
Fyrstikkalleen skole
Informasjon om forsert løp for elever i grunnskolen 2018/2019
"Forsert løp" er et tilbud til elever som ønsker å gå litt raskere frem eller få større utfordringer i
matematikk eller engelsk. På F21 har vi følgende tilbud:
• 10.trinns matematikk og/eller engelsk på 9.trinn
• VG 1 matematikk og/eller engelsk på 10.trinn
Hvis eleven velger forsert løp i matematikk på ungdomsskolen kan de vanligvis fortsette med forsert løp
også når de begynner på videregående. Dette forutsetter imidlertid at de søker seg til en videregående
skole som tilbyr dette, og at de fortsetter med realfagsmatematikk (R1 og R2). Hvis elevene fortsetter
med forsert løp også på videregående, trenger de ikke å ha matematikk på Vg3.
Rammer:
Elever som ønsker forsert løp i matematikk/engelsk, tas (så langt det lar seg gjøre) ut av klassen sin og
settes inn i de ordinære gruppene på trinnet over. På denne måten ivaretas både den sosiale og faglige
biten.
Elever på 10.trinn som ønsker å forsere, møter opp til de vanlige timene sammen med klassen sin, men
kan få hjelp og støtte av faglæreren sin med kompetansemålene i matematikk/engelsk på Vg1. Utover
dette, kan eleven også få hjelp på skolens leksehjelp
Når det gjelder fastsetting av standpunktkarakter og eksamenstrekk viser skolen til rundskriv "Elever
som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir-4-2013" som ligger på https://udir.no.
Der står det følgende:
•

En elev som vil avslutte et fag før 10. årstrinn, må regnes som avgangselev det året eleven har
bestemt at han eller hun vil avslutte faget. Det betyr at eleven skal være med i eksamenstrekket i
faget det året. Eleven avslutter da grunnskolefaget før han eller hun starter med å ta fag fra
videregående opplæring. Dersom eleven ikke trekkes til eksamen i faget, er faget å regne som
avsluttet med standpunktkarakter.
Kommentar fra F21: Dette betyr i praksis at elver på 9.trinn kan trekkes ut til eksamen i faget som
de forserer i sammen med elever på 10.trinn.
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•

En elev på 10. årstrinn, uavhengig av om han eller hun har blitt trukket til eksamen i tidligere
avsluttede fag, må fortsatt være med i trekket i de andre fagene på 10. årstrinn. Det betyr at elever
som avlegger eksamen i ett eller flere fag før 10. årstrinn, kan bli trukket ut til eksamen i flere fag
enn det som er kravet for elever som går et ordinært løp. Trekkordningen på grunnskolen må likevel
fungere slik at en elev som trekkes ut til et fag på 9. årstrinn, ikke blir meldt opp i det samme faget
på nytt på 10. årstrinn. Eleven skal kun delta i trekket det året han eller hun avslutter faget. Det
utelukker at eleven blir trukket ut til det samme faget to ganger.
Kommentar fra F21: Dette betyr at elever som har valgt forsert løp og som har avsluttet faget på
9.trinn, likevel kan bli trukket ut eksamen i de andre fagene når de går på 10.trinn. Eleven kan
imidlertid ikke bli trukket ut til eksamen i forseringsfaget.

•

Dersom det skulle bli sammenfall av eksamensdagene for 10. årstrinn og eksamenen i videregående
opplæring, har eksamen for 10. årstrinn forrang. I et slikt tilfelle vil eleven falle inn under forskrift
til opplæringsloven § 3-35. Det følger av denne bestemmelsen at elever som har dokumentert fravær
ved ordinær eksamen, som vil være tilfelle her, har rett til å fremstille seg til den første
etterfølgende eksamen. Eleven kan derfor ta den videregående eksamen på et senere tidspunkt.
Dette vil ikke få noen konsekvenser for kravene til førstegangsvitnemål. (fra "Elever som tar fag fra
videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir-4-2013" https://udir.no)
Kommentar fra F21: Dette betyr at hvis en elev på 10.trinn har blitt trukket ut til eksamen i
forseringsfaget sitt og dette kolliderer med en eksamen som skal ha på 10-trinn, må eleven gå opp
til eksamen i Vg1-faget til høsten.

Videre står det i "Forskrift til opplæringslova" og "§ 3-17a.Samanhengen mellom sluttvurdering og
elevstatus"


Når ein elev har fullført og bestått opplæringa i eit fag, skal sluttvurderinga følgje eleven fram til
kompetansebevis og vitnemål. Eleven kan da ikkje få elevstatus i faget på nytt.
Ein elev som har fått sluttvurdering i eit fag frå vidaregåande opplæring på ungdomstrinnet, jf. § 115, kan velje om faget skal godkjennast etter § 1-16, eller velje å ta faget på nytt som elev i
vidaregåande opplæring.
Kommentar fra F21: Dette betyr eleven kan bestemme selv om de vil bruke karakteren som de fikk i
forseringsfaget på VGS (dette må de da søke om) eller om de vil ta faget på nytt.
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Hva skal man tenke på hvis man ønsker å velge forsert løp?
Før man velger forsert løp, er det viktig å vurdere:
 Interesse
 Ambisjoner
 Selvstendighet
 Ferdigheter
 Støtte
 Utholdenhet
 Ekstra arbeid (det blir en god del ekstra arbeid)
 Vi anbefaler også sterkt at elever som ønsker å velge forsert løp ligger på karakter 5-6 i faget.
Ta gjerne kontakt med faglærer, hvis det er behov for veiledning angående valget.

Med hilsen
Mikael Skovlie
Avdelingsleder i realfag
Svarslipp.
Vi bekrefter at vi har fått informasjon om forsert løp og har også forstått konsekvensene av dette
valget. Svarslippen leveres til kontaktlæreren og svarfrist er fredag 23.03.18.
Elevens navn:
Klasse:
Fødselsdato:
Ønsker å forsere i
Engelsk

Elevens signatur

3

Matematikk

Foresatt signatur

