
Velkommen til Bø vgs!



Informasjon om studiespesialisering

• Film
• Fellesfag

• Programfag
- Fordypning i de fagområdene du er interessert i

https://www.youtube.com/watch?v=B6b_xbEb4SM


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





Programfag 
- Realfag
- Språk, samfunns og økonomifag



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



Biologi

• Handler om det forunderlige som skjer 
på mikronivå i det indre av cellene, til 
samspillet i økosystema på jordkloden.



Kjemi

Utforske og beskriver hvordan stoffer er 
oppbygd på mikronivå, og forklarer stoffenes 
egenskaper og reaksjoner

Planlegge og gjennomføre forsøk

Forstå hvordan stoffer påvirker miljøet

Få innsikt i kjemiens betydning i hverdagsliv og 
samfunn



Matematikk

Handler om å forstå, utforske, 
arbeide og reflektere
over begreper i matematikken.

* derivering
* algoritmisk tenkning
* ligninger
* funksjoner
* potenser og logaritmer.

Viktig verktøysfag for å forstå fysikk
og kjemi



Fysikk
• Innføring i fysikkens begreper, symboler

og språk
• knytter teori og observasjoner i praktisk

laboratoriearbeid
• bidrar til forståelse av natur, teknologi og

fenomener i dagliglivet.



Språk-, samfunns- og økonomifag

VG2 VG3

Engelsk 1 Engelsk 2

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



Entreprenørskap 





Markedsføring og ledelse

- Hvordan påvirkes andre gjennom strategisk markedsføring.
- Hvordan lede og organisere en bedrift



Engelsk
Obama og Trump

«Aktivitet i timen og diskusjoner.»

«Vi lærer om kultur og hva som skjer i verden. 
Det er ikke mye pugging siden det er samfunnsfag.»

«Me lærer meir engelsk 
som me kan få bruk for til høgare utdanning.»

«Du får en dypere forståelse om hvordan verden er bygd opp 
og hva som skjer rundt om i verden.»

https://www.youtube.com/watch?v=OsBOWSjOLsE


Psykologi



Sosiologi/politikk

«Spennende fag, spesielt hvis man er interessert i å 
vite hvordan andre land og Norge fungerer.»

«Faget er veldig dagsaktuelt og 
noe man alltid vil få bruk for.»

«Moro å lære og skjønne samfunnet 
rundt seg.»

«Vi får være med å påvirke hva vil skal 
gjøre/hvordan vi skal jobbe.»

«Et muntlig og lærerikt fag.»



Idrettsfag - Programfag

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.



Praktisk 
undervisning



Oppgave 

• Dere har et rør som er 60 cm langt. 

• Røret er gravd ned i bakken og inni ligger 
det en ping-pong ball 

• Kom med flest mulig forslag til hvordan
man kan få opp ballen

• Dere har 2 minutter til å skrive ned 
forslag 



Refleksjon 

• Hvem kom med det første forslaget?
• Slapp alle i gruppa til?
• Hva er forskjellen på de første og siste 

forslagene som kom?
• Hvordan var det å komme med forslag i 

gruppa?
• Hva har dere lært av denne oppgaven?


