
Velkommen til Bø vidaregåande
skule



Vi har ca. 350 elever og følgende utdanningstilbud

• Idrettsfag

• Studiespesialisering

• Tilbud til minoritetsspråklige (Norsk og grunnskolefag)



Gode resultater & tydelig elevfokus

✓ Gode faglige resultater over tid

✓ Høy andel med fullført og bestått på normert tid

✓ Godt sosialt miljø

✓ Tett oppfølging av elever

✓ Systematisk bruk av elevundersøkelser 

✓ Elevmedvirkning gjennom elevråd, skolemiljøutvalg og 

klassens time



Fagtilbud og studiekombinasjoner

• Programfag – realfag og språk-, samfunns- og økonomifag og idrettsfag

• Fremmedspråk – tysk og spansk

• Toppidrett – fotball, håndball, volleyball, skiskyting/langrenn og utholdenhet

• Kombinasjoner mellom utdanningsprogram:

o Programfag matematikk R1 kan velges på vg2 idrettsfag

o Programfagene toppidrett eller breddeidrett kan velges på studiespesialisering fra vg1 (= 35 t/uke). Skolen kan ikke garantere 

at eleven kan få dette valgfrie programfaget på vg3



Må jeg gå på studiespesialisering 
dersom jeg skal studere videre?

Både idrettsfag og studiespesialisering gir 
studiekompetanse, slik at du kan søke på 
universitet og høyskoler.

MEN: 
Noen studier krever at du tar realfag på 
vg2 og vg3.

Ved Bø vgs, kan du velge realfag som gir 
deg anledning til å søke studier med 
spesielle opptakskrav.

Eksempel på studier som krever spesielle kombinasjoner 
av realfag:

Medisin, odontologi/tannlege, veterinær/dyrlege, farmasi,  
ernæringsfysiologi, bioingeniør, sivilingeniør/ingeniør, 

ortopediingeniør, reseptar, homøopat, sivilarkitekt, 
revisor/siviløkonom, div. realfagsstudium og IT-studium.

Ta kontakt med karriereveileder/studiested for 
mer info.



Fremmedspråk

Har du hatt fremmedspråk på 
ungdomsskolen i tre år, skal du ha 
fremmedspråk på vg1 og vg2.  

Du må da velge mellom følgende:
• Fortsette med samme språk på nivå II
• Begynne med et nytt språk på nivå I

Elever som går ut av ungdomsskolen uten 
fremmedspråk må ha dette i tre år på Bø 
vgs. Det kan bety noe redusert 
valgmulighet med hensyn til programfag 
på vg3.

Bø vgs. tilbyr følgende fremmedspråk: 

Spansk 1 2 år
Spansk 2 2 år
Tysk 1 2 år
Tysk 2 2 år

Spansk 1+2 3 år 
Tysk 1+2 3 år

* Skolen tar forbehold om økonomi og gruppestørrelser. 



Matematikk - Idrett og studiespesialisering

To varianter på vg1:

• Praktisk matematikk
• Teoretisk matematikk

Bør velges av elever som ønsker realfag på vg2 og vg3.



Fellesfag

VG1 VG2 VG3

Studieretning ST ID ST ID ST ID

Norsk 4t 4t 4t 4t 6t 6t

Matematikk 5t 5t 3t 3t - -

Naturfag 5t 5t - - - -

Engelsk 5t 5t - - - -

Fremmedspråk 4t 4t 4t 4t 5t * 5t *

Samfunnsfag 3t - - 3t - -

Geografi 2t - - 2t - -

Historie - - 2t 2t 4t 4t

Religion og etikk - - - - 3t 3t

Kroppsøving 2t - 2t - 2t -

* Gjelder de som må ha 3 år med fremmedspråk



Studiespesialisering

Idrettsfag



Idrettsfag - Programfag

Felles programfag VG1 VG2 VG3

Aktivitetslære 5t 5t 5t

Treningslære 2t 3t 5t

Idrett og samfunn - 2t 3t

Treningsledelse - 2t 4t

Valgfrie programfag *₁ VG1 VG2 VG3

Breddeidrett 5t 5t 5t

Toppidrett *₂ 5t 5t 5t

*₁   Du velger ett av fagene

*₂   Vi tilbyr pr. i dag fotball, håndball, volleyball og skiskyting/langrenn og evt. andre 
idretter som toppidrett. Skolen tar forbehold om gruppestørrelser.



Studiespesialisering

Studiespesialisering



Valgfrie programfag - Realfag

VG2 VG3

Biologi 1 Biologi 2

Kjemi 1 Kjemi 2

Fysikk 1 Fysikk 2

Matematikk R1 Matematikk R2

Hvert fag har 5 uketimer

Skolen tar forbehold om gruppestørrelser



Valgfrie programfag - Språk-, samfunns- og økonomifag

VG2 VG3

Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk

Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter

Psykologi 1 Psykologi 2

Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling 1

Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling 2

Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2

Hvert fag har 5 uketimer

Skolen tar forbehold om gruppestørrelser



Valgfrie programfag - Idrettsfag

VG1 VG2 VG3

Toppidrett 1 Toppidrett 2 Toppidrett 3

Breddeidrett 1 Breddeidrett 2 Breddeidrett 3

Hvert fag har 5 uketimer

Skolen tar forbehold om gruppestørrelser



Tilbud til minoritetsspråklige (Norsk og grunnskolefag)

• Elevene får norskspråklig og faglig opplæring etter 
grunnskolens læreplaner for å styrke 
grunnleggende ferdigheter og forberede seg til 
videregående opplæring



Mulighet for å være delkurselev

• Dersom skolen etter tredjeinntaket i august har plass til delkurselever, blir 
disse tatt inn.

• Elever som ikke har fullført og bestått har førsteprioritet til inntak.

• Elever som ønsker spesiell studiekompetanse etter å ha oppnådd generell 
studiekompetanse har andreprioritet til inntak.

• Skolen kan ikke garantere plass for delkurselever.



Vi har også…

✓Fokus på elevenes psykiske helse

✓Systematisk karriereveiledning

✓Ekskursjoner og turer over alle tre år

✓Deltakelse i ulike konkurranser og turneringer

✓Kantine som serverer god og sunn mat hele uka og fungerer som et viktig sosialt møtested

Velkommen til Bø!


