Skaper resultater gjennom samhandling

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Vil du lære mer
matematikk
eller engelsk?

VIL DU LÆRE MER?
Hvis du er ekstra interessert i matematikk
eller engelsk har du nå en mulighet til å ta
fag fra videregående skole via internett.
Som en del av Kunnskapsskolen i Buskerud tilbyr vi forsering
av fag. Det betyr at du som elev på 10. trinn kan ta fagene
matematikk eller engelsk fra Vg1 studiespesialisering allerede
mens du går på ungdomsskolen, – nå også via internett. Det er
Nettskolen i Buskerud og Den virtuelle matematikkskolen som
står for undervisningen.
HVA FÅR DU?
• Du får muligheten til å fullføre matematikk eller engelsk på
videregående nivå mens du er elev i ungdomsskolen. Da får du
ledig tid på videregående som du kan bruke til å ta flere fag,
eller fortsette videre med matematikk eller engelsk.
• Du blir en del av en klasse der du møter læreren og andre
elever i et eget klasserom på internett.
• Du kan bruke din egen PC og egne hodetelefoner. Vi låner deg
PC og hodetelefoner dersom du har behov for det.

HVA GJØR JEG HVIS JEG ANGRER?
• Angrer du på at du ble med, kan du slutte når du selv har lyst.
• Det er meningen at du skal ta eksamen i faget, men du kan
når som helst melde deg av. Dersom du ønsker kan du ta faget
på nytt når du starter på videregående skole.
HVA MÅ JEG GJØRE FOR Å BLI MED?
• Ta kontakt med rådgiveren på din ungdomsskole i god tid
for å få mer informasjon, eller se nettsidene til Buskerud
fylkeskommune.
Innmeldingsfristen er 1. april 2016
Om Den virtuelle matematikkskolen:
https://dvm.iktsenteret.no/
Om nettskolen Buskerud:
www.bfk.no/nettskolen

HVA KREVER DETTE AV DEG?
• Forsering av fag kan være krevende.
Du må ha tid og lyst til å lære mer!
• Du må kunne arbeide selvstendig og
strukturert med faget ditt.

Godt samarbeid mellom grunnskolen og videregående
skole er viktig for Kunnskapsskolen i Buskerud.
Forsering øker fleksibiliteten for den enkelte, og
Kunnskapsskolen satser på Nettskolen og andre gode
digitale læringsressurser. Elever som ønsker forsering,
skal få jobbe fleksibelt, få tilpasset undervisning som
gir motivasjon, og oppnå gode resultater.
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