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Vg 1

IB

IB

REALFAG

REALFAG

SPRÅKFAG,
SAMFUNNSFAG
OG ØKONOMI

SPRÅKFAG,
SAMFUNNSFAG
OG ØKONOMI

The six academic subjects
group 1

group 2

group 3
language A1

International Baccalaureate
second
language

experimental
sciences

extended
essay
Theory of
Knowledge
creativity, action,
service

individuals
and societies

All undervisning og eksamen
på engelsk

mathematics

the arts

group 5

group 4
group 6

6 fag, alle fag går over 2 år

Kun 25 videregående skoler i
Norge har tilbudet

Realfag, Språk, samf./øk

Religion og etikk
Norsk
Matematikk
Naturfag
Engelsk
Tysk/fransk/spansk
Samfunnskunnskap
Historie
Geografi
Kroppsøving
Fordypningsfag
Valgfritt programfag

VG1

VG2

4
5
5
5
4
3

4
3 (+2)

2
2

VG3
3
6

4

(+5)

2

4

2
10
5

2
10
5 (-5)

Fremmedspråk; muligheter og konsekvenser:
10.Klasse
Tysk 1

Vg1 + Vg2

Vg3

Tysk 2

Fransk 1

Spansk 1

Eng / norsk

Tysk 1

Tysk 2
OBS; BLOKK 3

Fremmedspråk; morsmål i stedet?
10.Klasse

Vg1 + Vg2

Tysk/Fransk/
Spansk 1

Morsmål nivå 1

Eng / norsk/
ingenting

Morsmål nivå 2

Morsmål som programfag (som privatist).
Nivå 2 eller 3 utover obligatorisk krav?
Nivå 1 til 3 i TILLEGG TIL tysk/fransk/spansk?
Inntil 1,5 ekstra poeng mulig

Vg3

Matematikk, muligheter:

1T

IB

IB

R1

R2

2P
1P

S1

S2

Realfag, språk/økonomi/samfunn:
Eksempel: realfag

Vg1

Vg2

Vg3

Vg3x

FF, inkl. matte og fremmedspråk

FF inkl matematikk

BIO

KJE

ENG

FF

BIO

KJE

ØKON

FF og S1 i vg2

BIO

S2

ØKON

Elever som tar f.eks. R1-matte i Vg2 kan
ta R2 i Vg3 som et av de valgfrie fagene
(Eks; bytte bort Kjemi i vg3 i eksempelet over)

Slik ser skjemaet ut.
Servicetorget og rådgiver
har flere for elever som
roter bort (?) sitt.

Blokk 1

Blokk 2

Blokk 3

Blokk 4

Vg2 ST
Vg3 ST
3IKTSK
3HASK

Vg2 ST
Vg3 ST
3MED

Vg2 ST
Vg3 ST
3MED
3MUS
3DRA
3KDA
Biologi 1
Fysikk 1
Matematikk S2
Matematikk R2
Entreprenørskap og
bedriftsutvikling 1
Rettslære 1
Psykologi 1

Vg2 ST
Vg3 ST
2MK
2KDA
3KDA

Kjemi 1
Inf.tekn 1
Biologi 2
Fysikk 2

Kjemi 1

Økonomistyring

Rettslære 1

Hist. Fil 1
Internasj. Engelsk

Psykologi 2
Internasj. engelsk

Psykologi 1

Samffagl.engelsk +
eng litt og kultur

Hist.fil 2

Rettslære 2

Sosialkunnskap

Samfunnsøkonomi 1

Sosiologi og
sosialantropologi

Psykologi 1

Tysk 2 (Vg3)

Psykologi 2

Arkitektur og samfunn

Grafisk design
Design og
bærekraft
Breddeidrett 1

Biologi 1
Matematikk S2
Matematikk R2

Rettslære 2

Elever velger fag i VIS
(Visma in School), men
leverer også skjemaet.

Markedsføring 2

Medie- og
informasjonskunnskap
1
Toppidrett 1og 2
Medieutvikling

Bilde
Danseteknikker
Musikk fordypning (kun
3MUS)
Drama fordypning (kun
3DRA)

3KDA
2KDA

Må ha to valg (to programfag, eller hvis tysk: Tysk 2 + ett programfag)
Må velge ett fag ( + matte og språk)

2DRA+MUS
3DRA+MUS

Skal kun velge matte
Skal velge ett programfag (kun tysk hvis en må ha det)

2MED
3MED

Må velge ett fag ( + matte og språk)
Må velge to fag (hvis tysk: Tysk 2 + ett programfag)

3HASK
3IKTSK

Må velge ett fag
Kan velge ett fag, må ikke.

Geofag 1
Fysikk 1
Info.tek. 2
Kjemi 2
Politikk/menn
rettigheter
Markedsføring
Øk og ledelse

2STSP
Må velge tre programfag (+matte og språk).
3STSP
Må velge tre programfag (evt Tysk 2 + to programfag for de som må ha tysk)
Må være oppmerksomme på regler for fordypninger, vitnemål og fagvalg på de neste sidene.

Fellesfag
15
18 t hvis R1/S1

Fysikk
1
Fellesfag

15

Fritt valg Fordypning
5

Biologi
1
Fritt valg

10

Breddeidrett
Fordypning

5

10

Evt. oblig. språk!

Hvis du velger å ha R1/S1 som den ene fordypningen,
kan du i vg2 ha 2 frie valg.
Dette kan du utnytte ved usikkerhet; Velg fag som
KAN gi fordypning, så har du større valgmuligheter
året etter.

Programfag 15 + 15 timer:
Foreløpig tilbud – kan endres!
REALFAG:

SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI:

Matematikk R
Matematikk S
Kjemi
Fysikk
Biologi
Informasjonsteknologi
Geofag

Engelsk (Internasjonal +
samfunnsfaglig eller litteratur og kultur)
Fransk, Tysk, Spansk (nivå 3 i vg3)
Historie og filosofi
Medie- og informasjonskunnskap
Økonomistyring + Økonomi og ledelse
Samfunnsøkonomi
Markedsføring, strategi og ledelse
Sosiologi og sosialantropologi +
Politikk og menneskerettigheter +
Sosialkunnskap
Rettslære
Psykologi
Entreprenørskap og bedriftsutvikling

ANDRE PROGRAMOMRÅDER
Danseteknikker
Breddeidrett
Toppidrett
Design og bærekraft
Arkitektur og samfunn
Medieutvikling
Bilde
Grafisk design

Generell studiekompetanse
+ evt. spesielle opptakskrav
• Ingeniør
• Hovedregel; R1+R2 eller (S1+S2)+R2 og Fysikk 1

• Realfagsstudier
• R1+R2 eller R1/(S1+S2) og full fordypning i et annet realfag

• Lektor
• 3 i norsk og 4 i 2P/2YP (S1/R1->bestått)
• 3,5 eller bedre i snitt

•Sykepleier
• 3 i norsk og matte

• Veterinær, medisin m.fl.
• Tilleggskrav til konkrete fag

Et år i utlandet:
• Et studieforberedende program Vg2 nivå
• Bestått år i gjestelandets skolesystem
• Velge fag som kan bygges videre på i Vg3

•MÅ ha godkjent MATTE og FREMMEDSPRÅK og
fag tilsvarende programfagene i Norge
•Alternativt: PRIVATISTEKSAMEN

Andre programområder enn studspes; flere krav…

Tilleggspoeng
maks 4 poeng totalt:
Alle realfag får ½ tilleggspoeng, unntatt:
Matematikk R2 og Fysikk 2 som gir
1 tilleggspoeng hver

Fremmedspråk nivå 1 og 2 utover det obligatoriske;
½ tilleggspoeng
Fremmedspråk nivå 3; 1 tilleggspoeng
maks 1 ½ tilleggspoeng pr fremmedspråk
OBS; Dette gjelder ikke engelsk!

Førstegangsvitnemål
• fullført vgs i løpet av 3 år
internasjonal utveksling
folkehøgskole
verneplikt
ett år omvalg Vg1 eller Vg2
inntil 2 år sykdomsavbrudd

• 21 år eller yngre i opptaksåret

Førstegangsvitnemål
• Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller
mer enn 21 år i året du søker opptak og
• har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring,
eller
• har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag bestått på
normal tid og har tatt studiekompetansefagene i tillegg
• Ved langvarig sykdom f. eks. kan man søke om utvidet tid til å ta
førstegangsvitnemål

• Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrere i
kvote for førstegangsvitnemål, må fagene som inngår i det
spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt.

Førstegangsvitnemål
• Fag du forbedrer/tar senere kommer ikke på førstegangsvitnemålet, men du kan ha både et førstegangsvitnemål OG et
ordinært som er med i konkurransen.
• Trekkfag kan ikke byttes ut på et førstegangsvitnemål
(unntak; obligatorisk matematikk T/P fra Vg1)
• Fag du tar som privatist mens du er elev kan IKKE ERSTATTE
ANDRE fag du tar som elev, med unntak av etter spesiell avtale
med skolen (særskilte tilpasninger for å sikre gjennomføring)

• Stryker du på eksamen siste termin får du heller ikke
førstegangsvitnemål

• Stryker du i standpunkt i et fag siste året og ikke har eksamen, kan du ta opp
eksamen ved første anledning å allikevel få førstegangs-vitnemål

http://www.udir.no/Vurdering/Vitnemal-og-

kompetansebevis/Artikler_vitnemal/foring-av-vitnemal-og-kompetansebevis-for-videregaende-opplaring-2016/1.-dokumentasjon-i-videregaende-opplaring/1.2-forstegangsvitnemal/

Førstegangsvitnemål vs. forbedret… H-20

Førstegangsvitnemål

Medisin, Oslo
68,5
Engelsk, Oslo
55,2
Veterinær, Oslo
63,5
Arkitekt, Trondheim 59,4
Sykepleier, Gjøvik
44,8
Barnevern, Lill.
45,0
Lektor realfag, NTNU 53,3

60,7
40,9
56,5
54,8
38,9
39,0
51,3

HVA NÅ ????
Januar:

Foreldremøte
Orientering til alle Vg1 elever
Fagkatalog på nett
Fagorienteringsdag
Frist for å velge fag er 15. januar
Skolens endelige fagtilbud fastsettes

Februar

Individuelle samtaler med rådgiver
Endelig fagvalg (for de som har nødt til å velge på nytt)

Søker til Vg2 og Vg3 skal ha bestått i alle fag
for å kunne tas inn som fulltidselev til neste nivå,
jf. forskrift til opplæringslova § 6-28 første ledd.

• Søker som ikke oppfyller disse vilkårene, kan i Innlandet likevel tas inn
som fulltidselev til Vg2 og Vg3, jf. forskrift til opplæringslova § 6-37.
Dette forutsetter at det foreligger en vurdering fra avgiverskolen hvordan
søker skal kunne bestå manglende fag innen ett år. I
vurderingsgrunnlaget fra avgiverskolen, skal det redegjøres for hvorfor
søker ikke har bestått faget og om søker har de faglige forutsetninger
for å følge opplæringen på et høyere nivå for å få karakteren 2 eller
bedre i standpunkt.»

OVERFYLTE FAG: PRIORITERINGER
• Når fag får flere søkere enn det er plass til er hovedregelen for
prioritering;
1. Elever som trenger faget for å få vitnemål

(primært elever på vg3!)

2.

Elever som ikke har alternativer (klasser som ikke kan velge fra alle
blokker)
3. Inntakspoeng gjeldende skoleår
• Fag med dårlig søkning vil bli kuttet. Elevene som blir berørt får beskjed
og må gjøre omvalg.

• KDA/MK-fag; elever fra disse programområdene har førsterett.
Er uansett ikke fordypningsfag for studspes

FRISTER
• 15. januar skal elevene velge fag i VIS
• Evt. endringer i det endelige fagtilbudet styres av resultatet samt skolens totale
ressurssituasjon.

• De som må gjøre omvalg får beskjed tidlig i februar
• Fortløpende fram til vinterferien; alle kalles inn til samtale om fagvalg
med rådgiver.
• Endringer etter det; kontakt rådgiver.

Kort om overgang Vg1-Vg2
• Alle må konkurrere seg inn på VG2 på karakterer.
• Endringer i klassesammensetning
• 5 vg1 blir 4 vg2 + IB
• For en del elever vil dette sammen med at elever fra andre skoler kan fylle opp
en del plasser hos oss, måtte innebære klassebytte

SPØRSMÅL?

