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Hvem passer forsert løp for?
Tilbudet er for deg som vil ha større utfordringer i matematikk eller engelsk. 
Du må kunne jobbe selvstendig og tåle økt arbeidsmengde, være motivert 
og ha høy faglig interesse. 

Hva er forsert løp?
Som ungdomsskoleelev kan du ta fag på videregående. Forsert løp er for deg 
som ønsker å gå raskere frem eller få større utfordringer i matematikk eller 
engelsk. Tilbudet gis ved sju videregående skoler i Oslo.

Hvor mange timer?
Fem timer fordelt på to dager i uken mellom kl. 13.30–16.00. Du kan bruke 
timer fra utdanningsvalg eller valgfag i tillegg til matematikk- eller engelsktimene 
du har.

Hvordan foregår undervisningen?
Det er en fast lærer som har undervisningen. Du kommer i klasse med andre 
ungdomsskoleelever, som også har valgt forsert løp i matematikk eller 
engelsk. Hvis du velger forsert løp i matematikk på ungdomsskolen kan 
du fortsette med forsert løp også når de begynner på videregående. Hvis 
du fortsetter med forsert løp også på videregående, kan du ta emner på 
Universitetet i Oslo mens du fortsatt er elev på videregående.

FORSERT LØP



Bjerke vgs:
Apalløkka
Bjøråsen 
Groruddalen
Linderud
Veitvet
Årvoll

Lambertseter vgs:
Brannfjell
Hauketo
Holmlia
Høyenhall
Karlsrud
Kastellet
Lambertseter
Nordseter

Stovner vgs:
Ellingsrud
Granstangen
Haugenstua
Lindeberg
Rommen
Stasjonsfjellet
Tokerud

OHG:
Jordal
Majorstuen
Marienlyst
Ruseløkka
Uranienborg

Hvis du ikke er fornøyd med karakteren du får på forsering kan du ta faget 
på nytt når du er elev i videregående opplæring.

Interessert?
Alle blir invitert til eget 

informasjonsmøte. Du får mer informasjon om 
tilbudet av kontaktlærer/faglærer/rådgiver ved din 

ungdomsskole.

Ullern vgs:
Bjørnsletta
Hovseter
Midtstuen
Ris
Øraker

Ulsrud vgs:
Abildsø
Bøler
Haugerud
Lofsrud
Oppsal
Skullerud
Skøyenåsen

Foss vgs:
Bjølsen
Engebråten
Fagerborg
Frydenberg
Morellbakken
Nordberg
Nordpolen
Sagene
Sofienberg

Bjørnholt vgs:
Bjørnholt

Fyrstikkalleen 
skole:
Fyrstikkalleen



“Jeg har fått en større 
matematisk forståelse. Jeg har 
også klart å utfordre meg selv, 
og matematikk har blitt mye mer 
spennende. 

Silje, Nordberg skole

Jeg fikk et tilbud fra læreren 
min, som mente jeg ville ha 
utbytte av det. Jeg prøvde 
opplegget først og likte det, 
derfor fortsatte jeg.

Sarim, Sofienberg skole

“

Jeg synes det var veldig 
kjedelig å jobbe med oppgaver 
som var for lette. Forsering er 
et godt tilbud for å gjøre noe mer 
utfordrende og spennende.

Adriana, Frydenberg skole

“
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