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Hvorfor må du vite om Common Application?
Uten rådgiverens utfylling i Common Application, kan ikke norske elever sende søknader til skoler
som bare bruker Common Application. Dermed er det viktig at du vet hva din rolle og jobb er for å
kunne hjelpe din elev best mulig.

Introduksjon til Common Application
Common Application er den mest vanlige søknadsplattformen for elevene som søker til universiteter
i USA (og noen skoler i andre land). Det er nå over 700 skoler som bruker Common Application, og
de skolene er listet her: http://www.commonapp.org/explore-colleges. Antall universiteter som
bruker Common Application øker stadig og det gjør søknadene lettere for både deg som lærer eller
rådgiver, og for dine elever.
Common Application er det nærmeste man kommer en fellessøknad i USA – til tross for at det er
fortsatt mange universiteter som har sin egen individuelle søknad og/eller mange stater som har sitt
eget søknadssystem osv. Søknadsplattformen er optimalisert for amerikanske elever og skoler, men
dette dokumentet er ment for å gi norske rådgiver og lærere bedre forståelse om hvordan man skal
fylle ut «School Report» (for rådgivere) og «Teacher Recommendations» (for lærere). Vi vet at det
kan være en omstendelig prosess for deg som ikke jobber med dette daglig, men forhåpentligvis
hjelper dette dokumentet deg slik at du vet hva du skal gjøre og forstår viktigheten av at det gjøres
riktig.

Hvorfor gjør vi dette?
Universiteter i USA evaluere elevene ikke bare på karakterene – de ser på helten som viktig. Derfor
ønsker de å lære mest mulig om din elev for å se om søkeren «passer inn» på deres universitet.
Samtidig er det stor konkurranse om å komme inn på de beste universitetene, og en så stor søknad
hjelper de å skille ut de søkerene de ønsker. Dermed er det viktig at elevene forteller mye om sin
egen bakgrunn og erfaring, og hvorfor du må fylle så mye inn som rådgiver eller anbefaler. Det du
gjør, er svært viktig for skolen, for søknaden og for eleven din, så vi håper du følger denne guiden for
å gi eleven best mulig sjanse for å bli tatt opp. .
Heldigvis er ikke din jobb som anbefaler og rådgiver så omfattende som for elevene, og du trenger
bare å sende inn en gang per elev, mens elevene må sende inn per skole de søker på. Dette kan virke
litt komplisert til å begynne med, men det blir enklere etter hvert man blir vant til det.
Hva må gjøres?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lag en Common Application-konto
Fyll ut Profile (for rådgivere)
Fullfør School Profile
Last opp karakterer/vitnemål for eleven(e)
Skriv Counselor Recommendation(om nødvendig)
Optional, Mid Year Report, Final Report

Fordelene med Common App for deg som rådgiver
Common Application er nesten som Samordna Opptak, hvor informasjonen om eleven sendes til
flere skoler. Rådgivers jobb er å sende inn standard informasjonen som skolenavn, adresse,
skoleinformasjon (størrelse, skolesystem osv.) som gjør at skolene vet hva slags
utdanningsinstiutsjon din elev kommer fra. Mye av informasjonen ligger lagret til neste gang slik at
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du bare må bekrefte fra søker til søker/år til år. Dermed er det litt mer jobb første gang du fyller inn
informasjonen, men det vil senere bare være nødvendig å oppdatere eller bekrefte informasjonen.
Det er bare rådgiver som har mulighet til å sende inn vitnemål og/eller karakterutskrift på vegne av
eleven, eleven kan ikke gjøre det selv og det kan bare sendes inn via Common Application.
Har elevene dine spørsmål om hvordan de skal fylle ut Common Application? Se denne videoen:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8KEAorkN10CzbZnllkklg4N-JZ9IVVGC

Tips til nettleser:
Det har vært problemer med Mozilla Firefox, så bruk gjerne Google Chrome eller Internet Explorer
når du fyller ut informasjonen.
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Steg for steg av Common Application
1. Første skritt – Elevene må invitere deg som rådgiver
Første skritt for både rådgivere og for lærerne, er at elevene må “invitere” deg (invite) som
«recommender» eller «advisor». Hvis du ikke får en slik invitasjon, har du ikke mulighet til å gjøre
det du skal.
Eleven skal registrere deg som rådgiver i sin søknad, og da fører de opp følgende informasjon: Prefix,
Counselor’s First Name, Last Name, Counselor’s job title, email og telephone number.
Her er en video om hvordan elevene legger til rådgiverne/anbefalere:
https://www.youtube.com/watch?v=W8jUUC7bvJg
VIKTIG:
Alle elevene bør registrere rådgivere/anbefalere med samme epostadresse som brukes til å logge
inn i Common Application. Det kan ikke være forskjellige epostadresser, så det er best om alle bruker
den eposten du har laget konto med.
Be elevene som skal studere i USA invitere deg tidlig, slik at du har god tid til å gjøre det du skal, og
ikke rett før fristen.
Elevene bør også alltid snakke med både lærerne og med rådgiver på forhånd av ren høflighet, for å
avklare at de kan være anbefaler/rådgiver i søknaden. Det kan også være lurt for eleven å snakke litt
om hva det er med studier i USA eller akkurat den skolen som frister, så er man ofte litt mer
investert i å gjøre en god jobb.

2. Eleven har invitert deg, hva nå?
Når eleven har invitert deg til å være rådgiver/anbefaler, vil du motta en e-post fra
sfsupport@commonapp.net (sjekk spamboksen). I den eposten står det følgende:
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Har du allerede en konto på Common App, for en annen elev eller brukt en et annet år? Spar deg
selv litt tid, og fortsett å bruk samme konto til alle elevene. Ikke glem å skriv passordet ditt et sted
du ikke mister det. Har du ikke en konto? Både rådgivere og anbefalere må vente til en elev har
invitert deg, før du kan lage en konto. Du får tilsendt en epost med en link. Husk at alle elevene dine
må bruke samme epostadresse til deg.
VIKTIG:
Lagre epostene du mottar om elevene, da har du direkte link til å sette opp din konto som er linket
til elevene. Pass på at du lagrer passordet og skrivet det ned et trygt sted så du ikke mister det.
Tips: lagre alle Common Application i en mappe i mailboksen din – det vil spare deg for tid.

3. Profile - for rådgivere
Fyll inn generell informasjon om deg selv, og om skolen du representerer. Denne informasjonen
fylles ut bare en gang hvert år og er gir bakgrunnen om skolen som sendes med alle dine elevers
søknader. Du har mulighet til å redigere denne rapporten, men vær obs på at endringer som gjøres
etter du har sendt inn rapporten på vegne av elevene («submitted») ikke oppdaterer den rapporten.
Dette skal fylles inn:








Personal Details
School Details
School Profile
Class Rank
GPA
Transcript
Certifications
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Personal details
Første del av Profile heter «Personal Details» og ber om din generelle kontaktinformasjon ved
skolen. Prefix (Ms., Mr., eller Mrs.) til deg, din tittel, skolens navn, telefonnummer til skolen, og din
e-post. Husk alltid å lagre informasjonen ved å trykke på «continue».

School Details
Side 2 av Profile heter «School Details». Her skal du føre opp skolens adresse og webside. Du blir
bedt om å søke («look up») din skole. De aller fleste norske skoler er ikke på listen, og da må man
markere at skolen ikke er i listen og man må føre inn skoleinformasjonen manuelt.
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School Profile
Side 3 heter «School Profile» og er den lengste siden
under Profile, så vær tålmodig. Poenget med
skoleprofilen er for skolens opptakskontor skal få innblikk
i hva slags skole elevene dine kommer fra, f.eks om det
er en eliteskole hvor elevene får god støtte fra foreldre
eller elevene har ikke samme fordeler som mere
velstående har.



De spør om størrelse av «graduating class» dvs. hvor
mange elever er i avgangsklassen.
De spør om prosent av elevene går på 2-års college –
og det kan sammenlignes med hvor mange går enten
til folkehøyskole eller andre alternativer (SONANS,
Bjøknes, osv.). Deretter hvor mange (%) går til 4-års
universitet. Har du ikke tall på dette kan du estimere.

Deretter kommer en del spørsmål om elevenes
bakgrunn. Disse spørsmål er basert på high schools i USA,
hvor en del med høye antall elever fra en viss gruppe skal
ha mere utfordringer akademisk i forhold til andre typer
skoler med en mer homogen gruppe elever.








Det kan være at dere har en del elever med
utenlandsk bakgrunn. Prøv da å estimere et antall
prosent «black» eller asian (pakistansk, indisk, osv),
og hvite.
De spør også om antall prosent som er «firstgeneration college», og det betyr prosentvis hvor
mange er den første i familien som skal ha mulighet å
studere på universitet.
Prosent av US citizens er sikkert svært lavt på de
fleste skoler. Husk at dette er et estimat – ikke noe
problem om det ikke helt stemmer.
Prosent som får støtte til lunsj, og som får «financial
aid», er for at universitetene skal få
bakgrunnsinformasjon om hvorvidt skolen har mange
elever med økonomiske utfordringer.
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«School Setting»: Suburban betyr i en
småby/nabolag, Rural betyr ute på landet, urban
betyr at skolen ligger i en by.
Har skolen deres tilbud om IB? Bare de som har
IB må svare på de resterende skolespørsmålene
om IB.
Spørsmål om «block schedule» er vanligvis nei
for de alle fleste norske videregående skoler
(Block scheduling betyr at klassene roterer over
x antall dager, ikke sånn som det er i Norge).
Dato for graduation blir dato vanligvis ute i juni
for avgangsseremoni.
AP curriculum: dette er et spesielle college-nivå
fag som tilbys på VGS i USA, men det har vi ikke i
Norge. Svaret er dermed NO.
Siste spørsmål på siden er om det er du som har
ansvaret for «Academic ratings» for elevene på
Common Application. Om du er rådgiveren som
skal sende inn karakterer osv. er svaret YES.
«Volunteer service» = frivillig arbeid. Få skoler i
Norge krever dette av elevene for å kunne få
vitnemål. Er du rådgiver ved en IB-skole kan det
være at dere har CAS, og da kan man skrive «all
IB students must do some form of service via
CAS».
«School Profile»: Et dokument på engelsk som
gir et overblikk over skolen (størrelse, lokale,
utdanningssystem, osv). Se vedlegg 1, for OIS
eksempel.

Class Rank


De fleste skoler i Norge gjør ingen rangering av
elevene eller «class rank» så her er svaret
NONE.

GPA
«Do you report GPA?» Dette refererer til Grade
Point Average (GPA) og det kalkuleres på en annen
måte i Norge enn i USA og her bør svaret dermed bli
NO.

Transcript




«Are current courses on the transcript»: Hvis karakterutskriften inneholder alle fagene som tas i
elevens siste skoleår (med eller uten karakterer) er svaret YES. Hvis fag som tas det siste året
ikke er på karakterutskriften er svaret NO.
Det er ingen eksamen for opptak på høyere utdanning i Norge (i USA har de SAT og ACT), og
svaret på om «college entrance exam scores» på karakterutskriften vil være NO.
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Det siste spørsmålet handler om hvilket semester/år elevens karakterutskrift er fra.
Junior year betyr VG2 (2. klasse på VGS) og senior year betyr VG3 (3. klasse og siste år på VGS).
Om du fyller ut Common App-skjemaet på høsten for en VG3-elev vil de siste karakterene som er
tilgjengelig være «final semester junior year»/siste semester på VG2.
Om det er på våren at du fyller ut skjemaet for en i VG3, kan det være «1st Semester Senior year
grades. Om eleven er ferdig med VGS (enten i militæret eller folkehøyskole, eller «gap year»), er
svaret «final senior year grades».
Se alle valgene under (quarter er for skoler med kvartal og ikke semester inndeling):

International schools





Primary language of instruction: Norwegian. Om det er IBskole: Engelsk.
Svaret er ja for spørsmålet om «Standard leaving exams»,
ettersom norske elever blir trukket ut til eksamen av det
norske utdanningssystem eller via IB.
Neste spørsmål er «grading scale». Den norske
karaktersystemet er blitt evaluert av flere organisasjoner, og
følgende gjelder for norske VGS-karakterer (se vedlegg 2):
A = 6 and 5
B=4
C=3
D=2
F=1.
NB! For IB, gjelder det følgende: A= 7 and 6; B=5; C=4; D= 3;
F= 2 and 1. Se vedlegg 3.

Bekreftelsessiden
Den siste siden er at man skal bekrefte at man som rådgivere har et ansvar til å legge en elektronisk
PDF av hver elevs karakterrapport med «the school report».
Siste erklæring bekrefter bare at skolene kan kontakte den norske skolen for mer informasjon eller
om det er spørsmål om skoleinformasjonen. Klikk «Continue».

Side 9 av 18

NB! Husk at man kan forandre for all informasjon og at informasjonen vil gjelde alle elevene du
representerer, så lenge du har ikke sendt («submitted») en elevs rapport allerede!
Helt tilslutt før man følgende beskjed:

Som nevnt tidligere, fylles denne «profilen» ut en gang, og informasjonen gjelder for alle elevene
ved din skole. Alle universitetene vil bruke denne informasjonen som bakgrunn for å forstå
utdanningsbakgrunnen til søkeren.
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4. School Report
3. «Profile» delen var informasjon som gjaldt skolen din, og som vil være på alle søknadene til
elevene du representerer. Neste år trenger du bare å oppdatere informasjonen som du nå har lagt
inn.
Neste del er «School report» som sendes inn for hver enkelt elev. Denne guiden er svært detaljert,
for å kunne hjelpe dere, ikke for å skremme. Det kan virke svært omfattende å gjøre en slik rapport
for hver elev, men det går raskere om man har gjort klar en elektronisk PDF-kopi for
karakterutskriften til eleven.
På toppen av Common Application-nettsiden (når man er innlogget) kan du trykke på «Students» og
se en liste over alle elevene som har invitert deg som rådgiver. Klikk på navnet for personen du
skriver «School report» for.

Navnet på din elev
Hva betyr forkortelsene ved Forms:
 SR – School Report
 ED1 – Early Decision agreement form for ED school
 ED2 – Early Decision agreement form for ED 2 school
 FW – Common App Fee Waiver
 CR – Counselor Report
 OR – Optional Report
 MR – Mid Year Report
 FR – Final Report
Hva betyr ikonet under forkortelsene:
 Gul sirkel/prikk
Indikerer at den delen ikke har blitt sendt inn
 Rød stjerne *
Må fylles ut
 Svart bindestrek Den delen trenger du ikke å sende inn

Da kommer du til Workspaces hvor du skal fylle ut «School report», «Counselor Recommendation»,
og eventuelt «Optional Report», «Mid Year Report» og «Final Report» for din elev.
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Under fanen «School Report» skal du fylle ut:






Class Rank
GPA
Curriculum
Disciplinary History
Transcripts

Classrank
Class rank vanligvis eksisterer vanligvis ikke i norske skoler, siden eleven ikke er rangert fra beste
nivå («top 10%») til svakeste. Dermed vil svaret være «NONE».

GPA




GPA står for Grade Point Average og er en gjennomsnittskarakter i USA. I Norge kan man regne
ut «snittkarakter» og svaret er dermed «YES».
Derimot er vår skala ukjent for amerikanske skoler og men det blir på en skala som er ukjent for
Amerikanere.
«Do you do GPA» så kan svaret være YES or NO. Svarer du YES må du føre inn norske
karaktersetting litt senere (under Transcripts).

Curriculum




For spørsmålet «In comparison to other college
prepatory students at your school, the student’s
course selection is» så kan du svare på den
akademiske planen for din elev. Tar de
flere/vanskeligere/mer utfordrende klasser kan man
svare «most demanding», eller så er det andre
alternativer som «average».
«Is this student and IB Diploma Candidate?». “YES»
om de følger IB-programmet, eller «NO» om de følger
norsk pensum.
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Norske skoler bruker ikke «Advanced Cambridge
Diploma», og svaret blir «NO».

Ratings
Deretter er det noe som heter ratings, hvor du blir bedt om å
evaluere din elev. Dette kan være vanskelig fordi du blir bedt
om å svare på hvor flink din elev er i forhold til de andre
elevene på følgende områder:


«Academic Achievments» (akademiske ferdigheter og
karakter), «Extra-curricular Achievements» (hvor aktiv er
eleven med sport, klubber, hobby, veldedighetsarbeid,
osv), «Personal Qualities» (hva slags mennesker de er –
om de bidrar mye til hyggelig klassemiljø, om de er
inkluderende, vennlig, osv.), og «Overall» (kombinasjon av
alt).
o Du får velge mellom Below Average, Average, Good, Very Good (well above average),
Excellent (top 10% of students), Outstanding (top 5% of students), og “one of the best I
have encountered in my career” (usedvanlig/enestående).
o Kjenner du ikke eleven godt nok til å ha oversikt over «extra-curricular activities», har du
mulighet til å svare «No Basis» som betyr «jeg har ikke kjennskap til dette».

Tips: det kan være lurt å ha karakterene til eleven tilgjengelig så du kan se på de for å evaluere
«Academic achivements». Ellers kan det hjelpe å ha tatt en prat med eleven om hva de driver med
utenfor skolen, og kanskje høre med lærerne til eleven for å få vite hvordan de er med medelever og
lærere.

Disciplinary History
Skoler i USA er også interessert å vite om eleven har gjort
noe på skolen som ikke var lov eller annen adferd. Det
svarer man på under Disciplinary History og du skal svare
så godt du kan på dette og du har mulighet til å svare NO
eller YES på disse tre spørsmålene:





Har eleven hatt noe krenkende adferd eller straff på
skolen som har resultert i suspensjon eller utvisning
fra din skole?
Vet du om eleven blitt funnet skyldig eller blitt dømt
for en forseelse eller forbrytelse?
Siste spørsmål er om du helst ta en telefon prat om
dette, hvis det er noe man synes burde forklares eller
unnskyldes.

Transcripts
Som tidligere nevnt i denne guiden, så kan elevene ikke sende transcript (karakterutskrift) til skolene
på egenhånd, det må gjøres av en rådgiver.


Første spørsmål er hvor mange «transcripts» vil bli lagt ved søknaden.
NB! Amerikansk high school er totalt 4 år, og ettersom norsk VGS bare er 3 år, vil skolene helst ha
karakterene også fra ungdomsskolen. Dette er noe som eleven selv kan få tak i (på engelsk) og gi
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til deg som rådgiver for å legge inn i søknaden.
Da svarer du at to karakterutskrifter (både VGS karakterer og ungdomsskolen) legges ved.
Deretter skal den nyeste transcript/karakterutskrift lastes opp på nettsiden. Laster du opp på
høsten, bli vårsemesteret nyeste karakterutskrift.
Etter man har lastet opp rapporten, kan du kontrollere hvordan det ser ut, sjekke at navnet på
eleven er riktig og deretter bekrefte at det ser greit ut når spørsmålet «Check that the file looks
exactly as you intend» kommer. Dette kan være vanskelig å se (og bekrefte), men man bekrefter
nederst til venstre på skjermen hvor man trykker på «Yes, this is perfect».
o For hvert dokument/karakterutskrift du laster opp vil du bli spurt følgende spørsmål:
 Er elevens «current courses» listet på
denne transcript (er høst semester tredje
året inkludert på listen, så svar YES eller
NO)
 Er «college entrance exam scores»
inkludert på denne rapporten (dvs SAT
eller ACT resultater) og svaret er Nei.
Additional Transcript ville eventuelt være fra
ungdomskole eller en annen tidligere skole for din elev
(utvekslingsår eller lignende). Du kan laste dette opp før
du svarer på spørsmålet «the most recent grades on this
report are», og du fører inn hva det er. Eksempel: Final
Junior Year (VG2) results, om siste semesteret er fra
våren i VG2, eller «First semester Senior Year» om det
siste semester inkludert er fra høsten VG2. Om eleven
er ferdig på din skole og har sitt diplom er det «final
senior year results».





Siste spørsmål:
«I recommend this student» kan du svare
«enthusiastically», «strongly», «fairly strongly», «with
reservation» eller «no basis».

International School
Siste delen av «School Report» er noen korte spørsmål om skolen (internasjonal fordi den ikke er i
USA). De er egentlig repetisjon fra profilen du har gjort tidligere.


Det blir spurt om hva hovedspråket er på skolen din og de fleste ville svare «Norwegian».
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Svaret er ja for spørsmålet om «Standard leaving exams», ettersom norske elever blir trukket ut
til eksamen av det norske utdanningssystem eller i IB.

Neste spørsmål er «grading scale». Det norske karaktersystemet er
blitt evaluert av flere organisasjoner, og følgende gjelder for norske
VGS karakterer (se vedlegg 2):
A = 6 and 5
B=4
C=3
D=2
F=1.
NB: For IB, gjelder følgende: A= 7 and 6; B=5; C=4; D= 3; F= 2 and 1.
Se vedlegg 3.

Review and submit
Ved å trykke på Save and Continue, blir siste delen av school report komplett. Deretter er det en
«preview» box hvor hele rapporten/profilen blir vist, og man bør se igjennom det som er skrevet om
eleven din og til slutt alle transcripts. Etter man trykker på «review and submit» kan man ikke gjøre
flere endringer.
Deretter kommer man til en side hvor du må krysse av om du forstår og ønsker at all informasjonen
skal gis til alle universitetene eleven søker til, og at du bekrefter at du vet du ikke kan gjøre
endringer. Deretter skriver du inn navnet ditt i ruten og setter inn dato. Trykk på «SUBMIT» og
School Report for denne eleven er ferdig! Om du deretter trykker X opp i toppen av høyre hjørne i
skjermen, kommer du tilbake til «Students» side, med oversikt over alle elevene dine som har søkt
via Common Application. Der ser kan du se om det er en grønn  under SR (som står for School
Report) som viser at School Report for denne eleven er ferdig.
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5. Counselor Written Evaluation
Neste del som gjøres er «Written Evaluation» som er en slags anbefaling/evaluering av eleven. Noen
skoler krever dette til elevenes søknad, mens andre skoler bare vil ha anbefalingsbrev fra lærere
eller andre. Dette ser elevene på deres sider i Common Application. Hvis skolen krever Counselor
Written Evaluation er dette fordi de vil vite litt mer om søkeren, få litt mer farge til en ellers ganske
svart/hvit søknad. Denne delen kan gå veldig raskt om man er godt forberedt eller allerede har
skrevet en anbefaling om eleven.
Hvorfor vil skoler ha slike evalueringer og anbefalinger?
«Transcripts»/karakterutskrifter, test scores (SAT, ACT eller TOEFL) er bare svarte nummer på hvitt
papir – selve personen kommer ikke så mye frem. Når vi som rådgivere begynner å gi litt personlig
informasjon legger vi litt farger til bildet av eleven og skolene vil kunne se litt mer om de passer inn
på deres universitet.
VIKTIG:
Elevene får spørsmål i sin søknad om de vil «waive FERPA» og har de godkjent det vil det stå som
under her: FERPA: Waived.
FERPA står for Family Educational Rights and Privacy Act, og gir eleven rett til å se konfidensielle
anbefalingsbrev. Hvis søkeren waiver (gir fra seg) denne retten, vet skolene i USA at anbefalingen
som gis av deg og andre anbefalere, at søkeren ikke kan se brevet. Da vet skoelne at det som er
skrevet i brevet er ærlig og sannferdig fordi du (recommender) kan skrive uten bekymringer at
eleven ser brevet.

Written Evaluation spørsmål




Du begynner med å skrive noen få ord om hvor
lenge du har kjent denne eleven og i hvilken
kapasitet. Om du har hatt dem som en elev i din
klasse, kan du skrive «I have known Jon for two
years as his English teacher» eller noe slikt. Om
du er rådgiver, kan du skrive «For two years as
her/his guidance counselor»
I det neste spørsmålet vil de at du skal skrive de
ordene som du først tenker på/adjektiv når du vil
beskrive denne eleven (friendly, determined,
intelligent, well-rounded etc). Det kan være at
du kjenner dem godt og har flere ord, men om
du kjenner dem lite, kan man være ærlig og si
lite, eller si «I don’t know them well enough to
answer this».

Til slutt kan man enten laste opp (upload document)
et anbefalingsbrev du har allerede skrevet, eller
skrive direkte inn i tekstboksen (se nederst på bildet).
Skolen ser tittelen på dokumentet, så dokumentet
bør innhode elevens navn, som for eksempel «Letter
supporting Ole Nordman».
Dobbeltsjekk dokumentet når det er lastet opp, og sjekk at det er riktig dokument til riktig elev.
Deretter er det et spørsmål nederst på skjermen hvor det står: «please check that this document is
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exactly as you want it presented to all colleges» og om det er riktig dokument, trykker du på «Yes,
this is perfect.» og deretter «continue».
Hvorfor er denne delen viktig?
Informasjonen du skriver er for å gi enda litt mer farge til personen - om du kjenner dem fra en
akademisk, personlig, eller sosialt perspektiv. Her er det meningen at du skal være ærlig og gi noen
generelle trekk. Det er også et sted hvor du kan forklare om eleven ikke har oppnådd så gode
akademiske resultater fordi, de har hatt en livskrise, vært syk, vært en vanskelig tid, mistet foreldre,
eller hatt det vanskelig økonomisk slik at de må jobbe ved siden av studier, osv. Her er sjansen å
fortelle litt av hvert!
Kjenner du ikke eleven?
Om du ikke kjenner eleven så godt, men ønsker å hjelpe
dem kan det anbefales at du tar kontakt med elevens
lærer personlig eller via e-post og ber dem om å skrive
noen korte tanker om eleven fra sitt perspektiv som
lærer. Om du ikke i det hele tatt kjenner eleven og føler
at du ikke har noe å si, kan du også velge å ikke skrive
noe som helst ved å trykke på boksen hvor det står «I
will not be submitting an evalutation for this student».
Du kan derimot legge til et brev på vegne av noen andre på skolen.
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6. Optional Report
Optional Report sendes inn hvis det er endringer i karakterene etter man har sendt inn (submitted)
karakterene/vitnemålet.
Eksempler:
 En skole etterspurte om eleven kunne sende inn predikerte karakterer for det
semesteret/året.
 En elev etterprøvde en karakter og fikk den forbedret og ville sende inn nye karakterer
Det er spørsmål som må fylles ut om GPA, Class Rank osv, men
informasjonen fra «School Report» er automatisk fylt inn, og man
oppdaterer bare om det er noe endringer. Det er ingen spørsmål om
academic success osv, så lenge rådgiver ikke svarer YES til spørsmålet
"Do you wish to update or change your original evaluation?".
Hvis du laster opp ny transcript/karakterutskrift i Optional Report, vil
du får spørsmål om det har vært noen endringer (changes) til listen
over fag eleven tar. Se bildet for de andre spørsmålene som kommer.

7. Mid-year Report
Mid-Year Report sendes inn etter at høstkarakterene er satt i VG3,
vanligvis i januar/februar. Hvis eleven din allerede er uteksaminert må
du merkelig nok sende inn mid-year report, men da kan du bare laste
opp endelig vitnemål, som ble lagt ved School Report.
VIKTIG:
Common Application kommer dessverre ikke med noen påminnelse om at det må sendes inn, men
du kan fortelle eleven at det er deres ansvar å minne deg som rådgiver på at det skal sendes inn.

8. Final Report
I Final Report skal du laste opp endelig vitnemål for eleven som settes i mai/juni.
Her blir du også spurt om å fylle ut rankings, GPA etc igjen, men det er allerede fylt ut og man bare
oppdaterer om det er endringer.
Rådgiver må også svare på om det er noen endringer i fagene eleven tok siden forrige innsendelse av
karakterutskrift, og man må svare på om det er endringer i «disciplinary record + criminal record».
Deretter blir man spurt om eleven «graduated this year as anticipated», og da er svaret som oftest
YES, og man får mulighet til å endre Rådgivers anbefaling/evaluering.
Deretter må rådgiver sende inn endelig vitnemål/final transcript til den skolen eleven har bestemt
seg for, og man må dermed sette et kryss foran skolen vitnemålet skal sendes til.
Hvis eleven er på ventelisten for en skole (waitlisted) så kan man krysse av for to eller flere skoler,
ellers skal vitnemålet bare sendes til den skolen eleven har bekreftet at de vil gå på.
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School Profile 2016-2017 for Upper Secondary School
Founded in 1963, the Oslo International School offers a high quality English language education for children of all nationalities
from 3-18 years of age. The school is a not-for-profit educational trust and is governed by a nine member School Board. OIS is an
IB World School, accredited by CIS and NEASC. It is Norway’s oldest international school.
Janecke Aarnaes has been our Head of School since August 2013. All staff members at OIS are fully qualified and experienced.
The majority of the staff permanently reside in Oslo.
The school is situated in Bekkestua, about 10 km from the centre of Oslo and within easy reach by bus and train. A school bus
service is available.
In 2012, a new sports hall was completed as the third step in a renovation and expansion plan for the main school. Phases 1 and 2
were completed in 2008, providing four new science laboratories, a domestic science room, a new library, an art room, three new
computer labs, and a new Lower-Primary wing. A new IB building is underway with completion expected in the spring of 2017.
Total present enrolment is approximately 650 children representing approximately 45 different nationalities. The school year is
from August to June. Among our current 120 Pre-IB and IB Diploma Students in 2016, 47% are Norwegian, 28% are European,
8% are Asian, 3% are African, and 10% are from North or South America. Many students have two nationalities.

Upper Secondary School Overview
The Upper Secondary School is for students aged 15 to 18-19 (Pre-IB through IB2).
Principal Secondary School & Deputy Head of School: Peter Luitjens (peter.luitjens@oslois.no)
Deputy Upper Secondary Principal and IBDP Coordinator: Helen Piene (helen.piene@oslois.no)
University and Careers Advisor: Linda Jensen (linda.jensen@oslois.no)
School day:

08:05-15:55 (Monday-Thursday)
08:05-15:05 (Friday)

Class size: Average of 16 depending on subject.
Staff
We have specialist teachers for all subjects offered in secondary school.
All teachers have at least one degree and most have a Masters degree or higher.
Additional Support
Pre-IB and IB Coordinator, Contact Teachers, CAS Coordinator, TOK Team Leader, University and Career Advisory Services,
English as an Additional Language (EAL), Learning Support, Information and Communications Technology (ICT), Librarians, two
School Counsellors and a Nurse.
Pre-IB
Students follow a course of study in preparation for the IB Diploma programme. Required subjects include English, Mathematics,
Physical Education, IB Prep, C(A)S (Creativity and Service).
Option choices include (A or B) : History, Geography, Languages in addition to English (Norwegian, French, and Spanish), Theatre
Arts, Visual Arts, Science (must choose at least one - Physics, Chemistry, or Biology), English Extension, Mathematics Extension.
The International Baccalaureate Diploma Programme
In Years 12 and 13 students follow the International Baccalaureate (IB) Diploma Programme. This is a challenging 2-year preuniversity course of study designed for highly motivated students. Introduced at OIS in 1989, the IB Diploma is recognised for
admission to the world’s leading universities.
The Pre-IB and IB programmes at OIS typically have 100-120 students enrolled. Applications are considered on the basis of the
student’s previous academic records, letters of recommendation, and an interview with the Upper Secondary Principal.
Choice of subjects can be made within six groups, including Languages, Humanities, Experimental Sciences, Mathematics and an
elective subject. Grades are on a scale of 1 – 7, with 7 being the highest achievable grade. The IB diploma is awarded to students
who gain at least 24 points.

We do not compute class rank at OIS, nor do we calculate GPA.

In addition, all students are required to do:

Theory of Knowledge (TOK)

An extended essay on an aspect of their studies

Creativity, Action and Service (CAS)
A range of activities are available throughout the programme, including the possibility of participation in Model United Nations
conferences, yearbook club, student council, a few sports clubs and a drama production.
IB Results
In 2016 out of 33 Diploma Candidates, all 33 received the Diploma, including 25% with results over 40 points. The average score
was 36 points (world average 29.88 points) and the average subject grade was 5.75. In 2015, 26 out of 27 candidates received the
IB Diploma with an average score of 32 points, with one candidate receiving 45 points and two candidates over 40 points. In 2014,
all 38 Diploma candidates received the diploma, including 8 students with 40 points or more. The average score was 35 points
(world average was 29 points), with the average grade 5.5. And in 2013 out of 27 Diploma candidates, 26 received the IB diploma,
including 2 students scoring above 40 points.
Standardized Test Results (CEEB CODE 782029)
During the 2015-16 academic year, 9 OIS students took the SAT, with the following score averages:

Critical Reading: 582
Mathematics: 685
Writing: 610
During the 2014-15 academic year 14 OIS students took the SAT, with the following score averages:

Critical Reading: 585
Mathematics: 644
Writing: 580
ACT (with writing) composite averages: 2015-16: 28.22
2014-15: 25.9
2013-14: 28.2
Career and University Advisory Service
The school has a Careers Office to provide career information and assist with university applications. The advisor is Mrs Linda
Jensen. Approximately 98% of our students go to University, with some taking a gap year first.
Listed below are some of the universities to which our 2015 and 2016 OIS graduates have been accepted*:
*indicates that an OIS 2015 or 2016 graduate is now enrolled at this university
University of Calgary*, Canada
Alberta University, Canada
Bocconi University*, Italy
Politecnico Milan* (Technical University), Italy
Erasmus University Rotterdam, The Netherlands*
University of Leiden, The Netherlands
Poznan University (Medicine)* Poland
University of Bath*, UK
University of Birmingham, UK
University of Brighton, UK
University of Bristol, UK
Brunel University, UK
Cambridge University (Churchill College), UK
University College London*, UK
Durham University, UK
University of East Anglia (Medicine)* UK
University of Exeter** UK
Goldsmiths University London, UK
University of Kent*, UK
Kingston University, UK
Lancaster University*, UK
Manchester University, UK

NTNU (Norwegian Technical and Engineering Un.)*
University of Stavanger, Norway*
University of Oslo*, Norway
BI Norwegian Business School,* Norway
Stockholm School of Economics*, Sweden
Lund University* Sweden
Copenhagen Business School, Denmark
New Castle University, UK
University of Nottingham, UK*
Queen Mary University*, UK
Oxford Brookes University, UK
Regents University London*, UK
Royal Holloway University, UK
University of Warwick*, UK
University of Westminster*, UK
University of York. UK*
University of Aberdeen, Scotland
University Dundee*, Scotland
University of Edinburgh***, Scotland
Edinburgh Napier University, Scotland
Heriot-Watt University**, Scotland
St Andrews University****, Scotland

Arizona State University, USA
Babson College*, USA
Boston College, USA
Boston University, USA
University of California Davis, USA
University California Irvine, USA
University of California San Diego USA
Clark University, USA
University of Colorado at Boulder*, USA
Embry Riddle University, USA
Florida Tech University*, USA
Fordham University, USA
Gustavos Adolphus College, USA
Harvard College, USA
University of Illinois, Urbana Champagne, USA
Macalester College* USA

Manhattanville College USA
University of Michigan*, USA
Middlebury College**, USA
University of Minnesota* USA
Ohio Wesleyan University, USA
Purdue University, USA
Rensselaer University, USA
Rochester Institute of Technology, USA
University of San Diego* USA
University of San Francisco, USA
Stanford University*, USA
Tufts University*, USA
Virginia Tech University, USA
Virginia Commonwealth University, USA
University of Washington, USA
College of William and Mary*, USA
Williams College*, USA

The Oslo International School provides students with the knowledge, skills and attitudes, which will prepare them for the
challenges of a rapidly changing international society. OIS has no intention of standing still. We have a passion for learning and
are constantly looking for ways to improve the quality of the programmes and services we offer our students.
Oslo International School
Gamle Ringeriksvei 53
1357 Bekkestua
Tlf: 67 81 82 90 e-mail: ois.main@oslois.no, website: www.oslointernationalschool.no
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