
 

 

 
Fagkatalogen 2022/2023 
Gjøvik videregående skole 
 
 
 
 

 



 

Informasjon om fagvalg for elever på 
studieforberedende program 
 
Del 1 – for deg som går Studiespesialiserende  
Nedenfor finner du et skjema som viser en oversikt over hvilke programfag som blir tilbudt 
skoleåret 2022/23. Du skal bare velge ett fag i tre av i alt fire blokker. Skjemaet er satt sammen 
slik at anbefalte og gunstige fagkombinasjoner kan velges, samt mulighet for spesiell 
studiekompetanse.  
 

Du skal registrere fagønsker for Vg2 i Visma In School (VIS) innen 21. januar 2022. 

Valg av programområde: 

• Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 
• Realfag Vg2 

Dersom du ikke har hatt 2. fremmedspråk i ungdomsskolen, må du ha 2. 
fremmedspråk i alle tre årene. Du får da kun 10 timer til valg av programfag på Vg3. Det er 
derfor spesielt viktig å tenke over hvilke programfag du velger. Grunnen til dette er at minst 
to fag må være fra samme programområde – realfag (blå) eller språk, økonomi og 
samfunnsfag (grønn) – og må leses både i Vg2 og Vg3. To av fagene du velger må kunne 
bygges på slik at de gir fordypning i faget over to år, da det er kravet for å få gyldig vitnemål. 
For mer informasjon om dette, ta kontakt med rådgiver Ida F. Rogndokken før du velger fag!  

For å få vitnemål må du til sammen i løpet av Vg2 og Vg3 ha valgt minst 4 programfag 
innenfor programområdet ditt. 

Skolen tilbyr også utvalgte programfag fra andre programområder. Av årsakene som er 
nevnt ovenfor, kan du kun velge ett av disse. På Gjøvik videregående skole kan vi tilby 
elevene utvalgte programfag fra Utdanningsprogrammet for Idrettsfag, Kunst, design og 
arkitektur, Musikk, dans, drama og Medier og kommunikasjon, i tillegg til de som ligger 
innenfor Språk, samfunnsfag og økonomi eller Realfag.  Detaljene kommer frem av 
Informasjon om fagvalget skoleåret 2022/2023 bak på s. XX 

Neste år på Vg2 - 2ST  Må velge tre programfag – gjøres i VIS 
+ matematikk-kurs 2P/S1/R1 – på eget skjema 

 
Neste år på Vg3 - 3ST Må velge tre programfag alt. Tysk 2 og to programfag hvis du 

må ha det på Vg3 

 
 



 

Dere som er elever ved studiespesialiserende, merk dere følgende krav ved fagvalget: 
 

1) Dere må være oppmerksomme på regler for fordypninger, vitnemål og fagvalg på 

de neste sidene. 

2) Velg slik at du får to fordypninger i eget programområde!  

3) Deretter velger du fag nr 3 «fritt» (6 programfag + Vg2-matte er minimum for 

Vg2+3) 

4) Hadde du ikke fremmedspråk i ungdomsskolen? Og du har ikke tatt morsmål som 

privatist? - da må du velge tysk i blokk 3 

5) I Vg3 må du fortsette med minst 2 av fagene fra Vg2.  Disse må være fra samme 

programområde! 

6) I tillegg kan du velge nivå 1-fag fra realfag og fra språk/samfunnsfag/økonomi 

som fag nr. 3! (Engelsk 1, Rettslære 1, Økonomistyring, Biologi 1 osv.) 

7) Nytt v/ innføringen av fagfornyelsen: Elever i programområdet for Språk, 

samfunnsfag og økonomi kan velge matematikkfagene S eller R som 

fordypningsfag. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Del 2 – for deg som går Studieforberedende 
utdanningsprogrammer 

• MDD/MUS/DRA 

• KDA 

• MOK 

• HO-N/HEA-N 

Nedenfor finner du et skjema som viser en oversikt over hvilke programfag som blir tilbudt 
skoleåret 2022/23. Hvor mange fag du skal velge, er avhengig av hvilket utdanningsprogram 
du går på og om du går på Vg1 eller Vg2.  
 
Oversikten ser du her: 
 
Neste år på Vg2 - 2KDA  Må velge ett fag i Blokk 4  

+ matematikk-kurs 2P/S1/R1 – på eget skjema 
 

Neste år på Vg3 - 3KDA Må velge to fag fra Blokk 3 og Blokk 4 (eller hvis tysk: 
Tysk 2 + ett programfag fra Blokk 4) 

 
 

Neste år på Vg2 - 2DRA+2MUS Skal kun velge matematikk-kurs 2P/S1/R1 – på eget 
skjema 

 

Neste år på Vg3 - 3DRA+3MUS Skal velge ett programfag fra Blokk 3 (kun tysk hvis en 
må ha det på Vg3) 

 
 

Neste år på Vg2 - 2MOK Må velge ett fag i Blokk 4 + matematikk-kurs 2P/S1/R1 
– på eget skjema 

 

Neste år på Vg3 - 3MOK Må velge to fag fra Blokk 3 og Blokk 4 (hvis du må ha 
tysk på Vg3: Tysk 2 + ett programfag fra Blokk 4) 

 
 

Neste år på Vg2 - 2HEA-N  Velger ikke fag. Alle elevene har 2P 
 
Neste år på Vg3 - 3HEA-N  Må velge ett fag fra Blokk 1 
 
 

Du skal registrere fagønsker for Vg2 i Visma In School (VIS) innen 21. januar 2022. 

Dere som er elever ved studieforberedende programområder KDA, MUS, DRA eller MOK, 
merk dere følgende krav ved fagvalget: 

1) Hadde du ikke fremmedspråk i ungdomsskolen? Og du har ikke tatt morsmål som 

privatist? - da må du velge tysk i blokk 3 
 

2) Dere kan velge hvilke(t) fag dere vil, fra den/de blokkene dere kan velge fra (se øverst 

s.1) . Se detaljer på side 1 m/ forklaring under tabellen med blokkene hvor det står en 

forklaring for akkurat din klasse. 

 
 



 

Del 3 – Fag som tilbys skoleåret 2022/2022 
 
Nedenfor finner du et skjema som viser en oversikt over hvilke programfag som blir tilbudt 
skoleåret 2022/23 og hvert fag er en aktiv lenke som fører deg direkte til de digitale 
læreplanene i fagene. Bruk dem til å utforske mer om hva innholdet i de fagene du kan være 
interessert så du tar valg på best mulig grunnlag.  

 
SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI: 

• Engelsk  

• Tysk (nivå 3 i vg3) 
• Historie og filosofi 

• Medie- og informasjonskunnskap 
• Økonomistyring  & Økonomi og ledelse 
• Samfunnsøkonomi 
• Markedsføring og ledelse 

• Sosiologi og sosialantropologi  
• Politikk og menneskerettigheter 
• Sosialkunnskap 

• Rettslære 
• Psykologi 

• Entreprenørskap og bedriftsutvikling 

 
REALFAG: 
Matematikk  R 
Matematikk  S 
Kjemi 
Fysikk 
Biologi 
Informasjonsteknologi 
Geofag 
Teknologi og forskningslære 

 

 

ANDRE PROGRAMOMRÅDER 

Danseteknikker 
Breddeidrett 
Toppidrett 
Design og bærekraft 
Kunst og skapende 
Medieutvikling 
Bilde 
Grafisk design 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.udir.no/lk20/eng04-02
https://www.udir.no/lk20/psp01-02
https://www.udir.no/lk20/hif01-03
https://www.udir.no/lk20/min01-03
https://www.udir.no/lk20/nok02-03
https://www.udir.no/lk20/sok01-03
https://www.udir.no/lk20/mfl01-03
https://www.udir.no/lk20/pos04-01
https://www.udir.no/lk20/pos05-01
https://www.udir.no/lk20/pos02-01
https://www.udir.no/lk20/rtl01-04
https://www.udir.no/lk20/psy01-03
https://www.udir.no/lk20/ent01-03
https://www.udir.no/lk20/mat03-02
https://www.udir.no/lk20/mat04-02
https://www.udir.no/lk20/kje01-02
https://www.udir.no/lk20/fys01-02
https://www.udir.no/lk20/bio01-02
https://www.udir.no/lk20/inf01-02
https://www.udir.no/lk20/gfg01-02
https://www.udir.no/lk20/tnf01-02
https://www.udir.no/lk20/mdd04-02
https://www.udir.no/lk20/idr06-03
https://www.udir.no/lk20/idr05-02
https://www.udir.no/lk20/kda04-02
https://www.udir.no/lk20/kda03-02
https://www.udir.no/lk20/mok07-02
https://www.udir.no/lk20/mok04-02
https://www.udir.no/lk20/mok06-02


 

Oversikt over hvilke fag som ligger i de ulike blokkene skoleåret 2022/2023 
 
 

Blokk 1 
Vg2 ST 
Vg3 ST 
3HEA-N 

Blokk 2 
Vg2 ST 
Vg3 ST 

 

Blokk 3 
Vg2 ST 
Vg3 ST 
3MOK 
3MUS 
3DRA 
3KDA 

Blokk 4 
Vg2 ST 
Vg3 ST 
2MOK 
3MOK 
2KDA 
3KDA 

 Kjemi 1  Biologi 1  Kjemi 1  Geofag 2 

 Biologi 1  Fysikk 1  Biologi 2  Fysikk 1 

 
Fysikk 2 

 
Matematikk S2 

 
Matematikk S2 

 Teknologi og 
forskningslære 1 

 Informasjonsteknologi 1  Matematikk R2  Matematikk R2  Kjemi 2 

 
Økonomistyring 

 
Rettslære 1 

 Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling 2 

 Politikk og 
menneskerettigheter 

 Hist. Fil 1  Psykologi 2  Markedsføring 1  Markedsføring 1 

 Psykologi 1  Engelsk 1  Psykologi 1  Økonomi og ledelse  

 
Sosialkunnskap 

 
Engelsk 2 

 
Hist.fil 2  

 
Engelsk 1 

 
Rettslære 2 

 
Samfunnsøkonomi 2  

 Sosiologi og 
sosialantropologi  

 
Psykologi 1 

 Markedsføring 2  Toppidrett 1 og 2  Tysk 2 (Vg3)  Psykologi 2 

 
 

 
 

 
Danseteknikker 

 Samfunnsøkonomi 
1 

     
Bilde  

 
Breddeidrett 1+2 

     Design og bærekraft   Medieutvikling 

     Musikk fordypning  
(kun 3MUS) 

 
Grafisk design 

     Drama fordypning  
(kun 3DRA) 

 Kunst og skapende 
arbeid  

 
 
Merk deg at det kun er mulig å velge ett fag i hver blokk, da alle fagene som ligger i en og 

samme blokk er parallellagt på timeplanen. Hvilke blokk(er) du kan velge fag fra, fremgår av 

informasjonen som er gitt tidligere i dette dokumentet, samt at det fremgår av Informasjon om 

fagvalg skoleåret 2022/2023 som alle elever har fått som papirversjon. Du finner det også 

digitalt på Utdannings- og rådgivingskanalen du er medlem av i Teams.  Der finner du også 

detaljert informasjon om fargekodene i tabellen ovenfor.  

 

Skolens endelige fagtilbud vil avhenge av elevenes valg. Vi tar forbehold om endringer. 
Dersom fagvalget gjør det helt nødvendig eller hvis det blir fag som det er for lite interesse for, 



 

kan noen av fagene ikke bli tilbudt neste skoleår. Du må være forberedt på å gjøre omvalg 
dersom det blir for få elever som velger et av fagene du ønsker deg! Ved oversøking, altså at 
altfor mange elever velger ett og samme fag, vil noen elever bli bedt om å gjøre omvalg. 
Reglene for hvem som da må gjøre et omvalg er da slik at de som har første prioritet, er elever 
som må ha faget for å få gyldig vitnemål. Resten av elevene konkurrerer om resten av plassene 
i faget basert på inntakspoengene ved inntak høsten 2022.  
 
Altså: VED LITEN SØKNING, OVERSØKNING TIL FAG ELLER ENDRINGER I BLOKKSKJEMAET, 
KAN DU BLI NØDT TIL Å GJØRE OMVALG! 
 
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!) 
• Merk: Elever fra Utdanningsprogrammene KDA/MOK/MUS/DRA må ikke ha et 

bestemt fag, altså prioriteres elever fra ST-klassene inn på programfag fra Realfag 
og Språk, samfunnsfag og økonomi 
 

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. 
• Elever fra Utdanningsprogrammene KDA/MOK/MUS/DRA 

• Har førsterett på programfag fra disse programområdene 
 

 
 

 

Lykke til med fagvalget!  
 

 

Ida F. Rogndokken          Ann-Magritt Sande      Beate Syr 

   UoY-rådgiver                 UoY-rådgiver                    konst.ass.rektor        

 


