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Hva skal jeg velge neste år?

• Hvordan velge videre slik at skolen blir nyttig 
for deg??

• Framtidsplaner

• Hva er jeg flink til?

• Hvordan fullføre og få studiekompetanse med 
best mulig resultater?



Valg av programfag på VG2

Først må du velge programområde:

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi

Eget løp: International Baccalaureate (IB)

Programområder valgt før VG 1: Musikk, 
idrettsfag og kunst, arkitektur , design (KDA)



Fag og timefordeling

Vg1, Vg 2 og Vg 3

realfag, språk, samfunnsfag og økonomi



Fellesfag på VG2 – Programområde for realfag, språk, samfunnsfag og økonomi:



Programområde realfag og språk, samfunnsfag og økonomi:

• Du skal velge minst  3 programfag

• Du må ta minst to fag over to år fra eget programområde (10 + 10 timer)

• Du kan velge ett fag hvert år  fra et annet programområde innen  SF : realfag, språk, 
samfunnsfag og økonomi, KDA, musikk og idrettsfag. Dette faget kan også velges fra eget 
programområde.

• Elever som ikke har hatt språk på ungdomsskolen må fortsette med språket sitt på VG3 
(istedenfor et programfag)



Programfag i programområde for realfag

• Matematikk R1

• Matematikk S1

• Kjemi 1

• Fysikk 1

• Biologi 1

• Informasjonsteknologi 1

• Geofag 1

• Alle realfag gir 0,5 poeng ekstra 
realfagspoeng, max 4 poeng totalt



Nytt for skoleåret 21/22 

• Programfag matematikk kan velges som 
fordypning av elever på 
studiespesialisering, både 
programområde for realfag og språk, 
samfunnsfag, økonomi:

• S1, S2

• R1, R2



Hvis du velger R1/S1

Da må du velge ett valgfritt fag som erstatning for fellesfaget 2P,  

totalt fire programfag 

Du kan altså velge tilleggsfag fritt fra alle programområdene

Du kan bare velge R-matematikk hvis du har 3 eller bedre i karakter i 

1T

Du kan velge S-matematikk hvis du har 3 eller bedre i karakter i 1P/T



Viktige uttrykk

• Generell studiekompetanse

• Spesiell studiekompetanse

• Førstegangsvitnemål

• Sekundærvitnemål



Programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

• Økonomistyring

• Markedsføring og ledelse 1

• Rettslære 1

• Entreprenørskap og bedriftsutvikling1

• Engelsk 1

• Psykologi 1

• Sosiologi og sosialantropologi

• Politikk og menneskerettigheter

• Samfunnsgeografi

• Matematikk S1

• Matematikk R1

http://www.udir.no/kl06/GFG1-01/


Andre overganger

Laboratoriefag 
International 
Baccalaureate



Valgfrie 
programfag

Tegnspråk 1

Teaterproduksjon

Friluftsliv

Foto og grafikk

Breddeidrett 1

Musikk fordypning 1

Reiseliv og språk

Norsk for minoritetsspråklige



Norsk for minoritetsspråklige

• Norsk for minoritetsspråklige er godkjent som 
et fullverdig femtimers programfag på 
vitnemålet

• Du får ikke karakter, men "deltatt" i faget

• Du får opplæring i norsk tilpasset ditt språklige 
nivå

• Med dette faget blir du bedre både i norsk og i 
de andre fagene!

• Kontakt avdelingsleder for norsk Tone E. 
Grundvig for mer informasjon



Hvordan lære mere språk?

• Fremmedspråk er fellesfag for alle på  
VG1 og VG2, for noen på VG3

• Fremmedspråk kan også være 
programfag dersom en tar et språk i 
tillegg 

• Nivå 3 språk på VG3
- Ett fordypningspoeng
- Ekstra fagfordypning

• Nivå 2 språk etter nivå 1  på VG2

0,5 fordypningspoeng



Tilbud på nettskolen

• Undervisning i et virtuelt klasserom

• Faste tider på ettermiddagen

• Fag som ikke tilbys på egen skole:
- Kinesisk nivå 1
Alle tilbud avhengig av påmelding. Påmelding til egen skole v/ studiekoordinator

• Nivå 3 språk : tysk, spansk, fransk- avhengig av deltakere



IB-programmet: 6 fag

1. Language A: Norwegian, English

2. Language B: English, French, German, Spanish, Norwegian

3. Individuals and societies: History, Economics ,  Environmental Systems and Societies 

4. Experimental sc iences: Biology, Chemistry, Physics , Environmental Systems and Societies

5. Mathematics: Applications and Interpretations, Analysis and Approaches

6. A second subject from groups 1,2,3 or 4 

I tillegg:     
– CAS – Creativity, activity and service - selvvalgte aktiviteter i og utenfor skolen

– TOK – et filosofifag om hvordan vi vet det vi vet

– EE – en særoppgave i et selvvalgt fag

Oppsøk IB - koordinator Siân Stickler på A329  for detaljert  informasjon.
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/international-baccalaureate-fag-og-

timefordeling/program/v.st/v.stusp3z---/p2

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/international-baccalaureate-fag-og-timefordeling/program/v.st/v.stusp3z---/p2


En oppsummering av hvordan fagene blir på IB: 

• Programmet har engelsk som undervisningsspråk

• Undervisningsmetodene er tilpasset senere studier og arbeid

• Personlig oppfølging – Tutor

• På IB kan du fordype deg i alle faggrupper:
- Realfag
- Språk
- Samfunnsfag

• Fokuset er internasjonalt
- Holdninger
- Faglig innhold
- Språk

• Anerkjent på universiteter over hele verden

• IB-programmet er gratis!



VG2 et annet 
sted?

Utvekslingsår med en organisasjon:

Må ta alle avsluttende fag fra Norge i 

utvekslingslandet eller som privatist

Finne fag i utlandet som en kan bygge 

videre på

Eget opplegg i regi av Nordstrand vgs

Kontakt rådgiver for mer informasjon



Valg av fag

• Du får tilsendt en melding med lenke med instruksjon i uke 4

• Frist fredag 29.1.2021

• Mer informasjon: Egne faglærere og i egen klasse

• Møte med foresatte tirsdag 26. januar – samme info som dere får!

• Læreplaner i fagene: http://utdanningsdirektoratet.no

• Informasjon på nettet: http://www.vilbli.no

https://www.udir.no/kl06/ST
http://www.vilbli.no/?Program=V.ST&Side=1.2.1


Lykke til med valget –
husk det er ditt valg!


