
Velkommen!

Foresattemøte VG1 SF
24.jan. 2023



Agenda

• Noen tall fra Elevundersøkelsen

• Forbyggende rusarbeid

• SVGS 2022

• Fraværsgrensa 

• Ny organisering av elevrådet

• Rot og søppel

• Valg av programfag ved 

Studiespesialiserende 

utdanningsprogram

• Klassemøter



Elevundersøkelsen

• Stabile tall. Mye er på landsgjennomsnitt.

• God trivsel.

• Mobbing. Signifikant bedring på alle indikatorene fra forrige skoleår! Ofte en røff tone på Jodel.



Bildeoppsett: Foredrag med Rocket-Man og 
moren til Jens, for alle elever og 
foresatte på SVGS 24. nov. -22

Hva gjør vi?
• Tett og god dialog med elevrådet
• Ansatte som følger godt med på skolen
• Dyktige miljøveiledere og miljøterapeuter
• Rusforebyggende program som utvikles for alle 

skolene i fylket
• Si ifra hvis dere ser noe vi på skolen bør vite om! 



Norsk dokumentarserie på NRK

Leo Ajkic skal finne 
sannheten om rus – på 
godt og vondt.

Episode 2. Jens, 40 min.

10. min. fakta om 7 rusmidler. 
Elevrådet ønsker å vise denne i 
alle klasser .

https://tv.nrk.no/serie/rus/sesong/1/episode/2/avspiller


Bildeoppsett:

SVGS 2022

• Nybygg og 
rehabilitering 
av skolen for 
kr. 630 mill. 

• Prosjektet 
ferdigstilles 1. 
februar 2023. 

• Vi gleder oss 
til mange nye 
muligheter i 
nye lokaler!



10% fraværsregelen
• Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun 

som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller 
standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.

• Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra 
fraværsgrensen. Foreldre kan ikke dokumentere helsefravær.

• Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.

• Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter  i faget på 
grunn av fravær.

• Stort trykk på fastlegekontorene. Det er ikke behov for dokumentasjon før 
fraværsgrensen nærmer seg. (og varsel er sendt)

Se mer om dette på skolens hjemmeside.

https://www.vtfk.no/skoler/sandefjord-vgs/meny/elev-ved-sandefjord-vgs/regler-og-rettigheter/


Tillitsvalgtsmøte
med avdelingsleder

Klassens time (demokratitimen)

Tillitsvalgte med veiledning og støtte 
fra kontaktlærer

Elevrådsmøtet
Avdelingstillitsvalgte og 

elevrådsstyret

Møte i 
elevrådsstyret med 

rektor

Tre møterunder i 

halvåret for 

elevdemokratiet på 

SVGS

Referat sendes alle klassetillitsvalgte

Ny organisering av elevdemokratiet på Sandefjord VGS



Utfordringer med rot og søppel

• Ekstra ille denne høsten og vinteren
• Vi trenger hjelp av dere
• Noen elever virker mindre sosialisert 

enn tidligere VG1 kull. (pandemien?)
• Vi følger opp på skolen og vurderer 

fortløpende å stenge rom i pausene 
mm…



Heng med 
videre! ☺

Og nå overtar avdelingslederne

Morten Offenberg
Valg av programfag ved Studiespesialiserende utdanningsprogram

Siân Stickler
Informasjon om IB-programmet



Rom til klassemøter for MDD, KDA og idrett

Musikk, dans og drama (MDD) Idrettsfag og toppidrett
1MUA - A 330 1IDA - A 327 
1MUB - A 332 1STK - A 328
1MUC - A 337 1STH/1STI - A 335

Kunst, Design og Arkitektur (KDA)
1KDA - A 201



Orientering om valg av 
programfag

Skoleåret 2023-
2024



Hva skal jeg velge neste år?

• Framtidsplaner?

• Hva er jeg flink til og hva liker jeg?

• Hvordan fullføre og få studiekompetanse med best mulig 
resultater?



Viktige uttrykk

• Generell studiekompetanse:

Inngangsbillett til høyere utdanning 

• Spesiell studiekompetanse: 

Noen studier krever spesielle fag som Matematikk R1, R2, S1, S2

• Førstegangsvitnemål: Vitnemål etter VGS

Ønsker man å forbedre karakterer bør det gjøres mens man er elev   

på VGS. 



Valg av programfag på VG2

Elevene kan velge programområdene:

• Realfag 

• Språk, samfunnsfag og økonomi

• Eget løp: International Baccalaureate (IB)

• Programområder valgt før VG 1: Musikk, 

Idrettsfag og Kunst, design og arkitektur  (KDA)



Fag og timefordeling

Realfag   og   Språk, samfunnsfag og økonomi

• *S1/R1 er programfag – du får da 2 timer mer i uka



Programområdene Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi

• Du skal velge 3 programfag (i tillegg til matematikk)

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

• Du kan velge ett fag hvert år fra et annet programområde innen stud.forb.: 
Realfag, Språk, samfunnsfag og økonomi, KDA, Musikk eller Idrettsfag. 

• 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

• Disse realfagene gir 0,5 poeng ekstra realfagspoeng, max 4 poeng totalt

https://www.udir.no/lk20/mat03-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv293
https://www.udir.no/lk20/mat04-02
https://www.udir.no/lk20/kje01-02?lang=nob
https://www.udir.no/lk20/fys01-02
https://www.udir.no/lk20/bio01-02
https://www.udir.no/lk20/inf01-02?lang=nob
https://www.udir.no/lk20/gfg01-02


Valg av matematikk

Elevene skal ha matematikk i Vg2.

Enten matematikk 2P (3 timers fag), 
eller matematikk R1 eller S1 (programfag 5 timers)

Du bør ikke velge matematikk R1 eller S1 uten godt nok grunnlag fra matematikk 
i Vg1.

• Anbefaler karakter 3 eller bedre i 1T

• Med godt resultat i 1 P og gode arbeidsvaner er det mulig å mestre S1/R1.

Velger du R1 eller S1, skal du velge et ekstra programfag, totalt 4 programfag.



Programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

• Økonomistyring

• Markedsføring og ledelse 1

• Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

• Rettslære 1

• Samfunnsøkonomi 1

• Psykologi 1

• Medie- og informasjonskunnskap 1

• Sosiologi og sosialantropologi

• Politikk og menneskerettigheter

• Samfunnsgeografi

• Sosialkunnskap

• Engelsk 1

• Tegnspråk 1 (0,5 tilleggspoeng)

https://www.udir.no/lk20/nok02-03?lang=nob
https://www.udir.no/lk20/mfl01-03
https://www.udir.no/lk20/ent01-03
https://www.udir.no/lk20/rtl01-04
https://www.udir.no/lk20/sok01-03
https://www.udir.no/lk20/psy01-03
https://www.udir.no/lk20/min01-03/kompetansemaal-og-vurdering/kv495
https://www.udir.no/lk20/pos04-01/kompetansemaal-og-vurdering/kv494
https://www.udir.no/lk20/pos05-01/kompetansemaal-og-vurdering/kv498
https://www.udir.no/lk20/pos03-01
https://www.udir.no/lk20/pos02-01
https://www.udir.no/lk20/eng04-02
https://www.udir.no/lk20/fsp01-02


Valgfrie programfag uten fordypning

• Teaterensemble

• Danseteknikker

• Foto og grafikk

• Breddeidrett 1

• Styrk Norsk: Programfag Norsk for minoritetsspråklige

• Samfunnsøkonomi 1 (kan bli fordypning hvis mange nok velger faget)

• Fag via nettskolen

https://www.udir.no/lk20/mdd06-02/gyldighet-og-innfoering
https://www.udir.no/lk20/mdd04-02
https://www.udir.no/lk20/kda06-02?lang=nob
https://www.udir.no/lk20/idr06-03/gyldighet-og-innfoering
https://www.vtfk.no/skoler/sandefjord-vgs/meny/opplaringstilbud/valg-av-programfag/#Norsk%20for%20minoritetsspr%C3%A5klige
https://www.udir.no/lk20/sok01-03
https://www.vtfk.no/skoler/horten-vgs/meny/opplaringstilbud/nettundervisning/nettundervisning/


https://www.vtfk.no/skoler/sandefjord-vgs/meny/opplaringstilbud/valg-av-programfag/


Tilbud om programfag på Nettskolen

• Undervisning i et virtuelt klasserom

• Faste tider på ettermiddagen

• Fag som ikke tilbys på egen skole som f. eks kinesisk 1

• Mer info om Nettskolen

https://www.vtfk.no/skoler/horten-vgs/meny/opplaringstilbud/nettundervisning/nettundervisning/


Styrk Norsk: Norsk for minoritetsspråklige

• Et programfag for deg som har bodd kort tid i 
Norge og trenger å bli flinkere i norsk 

• 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!

• For mer informasjon kontakt:  

- avdelingsleder TONE ELISABETH GRUNDVIG

- mobil: 997 93 269, mail: tone.grundvig@vtfk.no



Andre overganger

Mulighet for overgang til andre program

• Overgang til YF: 
(For mer informasjon om denne muligheten, kontakt din rådgiver)

• International Baccalaureate (IB) 



Hva skiller IB fra studiespesialiserende? 
• En linje for deg som er nysgjerrig, samfunnsengasjert og er glad i faglige utfordringer

• Engelsk som undervisningsspråk

• Internasjonalt fokus

• Svært godt læringsmiljø med motiverte elever

• Faglig fordypning. Seks fag som du har over to år innenfor faggruppene realfag,
språk og samfunnskunnskap

• Personlig og tett oppfølging – tutor

• Gjennom «the Core» får du mulighet til å utvikle ulike sider ved deg selv og dyrke dine interesser

• Du blir godt forberedt til videre studier

• IB er anerkjent på universiteter over hele verden

• IB på SVGS er et offentlig, gratis tilbud. Du betaler verken for eksamensavgift eller skolemateriell



Søke videre til IB?
• IB Diploma Programme er et toårig løp (Vg2 og VG3) som gir generell- og spesiell 

studiekompetanse

• Elever som går vg1 ST, kan søke om studieplass på IB på VG2 og VG3

• For mer informasjon: 
- Skolens hjemmeside
- Følg oss på Instagram ib@svgs
- Vi besøker alle klassene på Vg1 ST i løpet av januar

https://www.vtfk.no/skoler/sandefjord-vgs/meny/opplaringstilbud/pre-db-vg1-int.baccalaureate-ib-vg2-vg3/


Vg2 et annet sted?

• Utvekslingsår med en organisasjon:

- Elever må selv finne fram til organisasjoner og opplegg som de er 
interessert i

- Må ta alle avsluttende fag fra Norge i utvekslingslandet eller som 
privatist

- Finne fag i utlandet som man kan bygge videre på



Valg av fag

• Programfag velges i Visma InSchool

• Frist onsdag 1. februar

• Mer informasjon: Egne faglærere

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

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

• Også informasjon på Hjemmesiden til SVGS

• Husk søknadsfrist 1. mars til videregående skole!

https://www.udir.no/kl06/ST
http://www.vilbli.no/
https://www.vtfk.no/skoler/sandefjord-vgs/meny/opplaringstilbud/valg-av-programfag/


Lykke til med valg av fag! 



Videre til klassemøter i rom…

Studiespesialiserende klasser

1STA - A243

1STB - A238

1STC - A236

1STD - A235 

1STE - A234 

1STF - A215



Vi ser fram til et godt samarbeid!

SVGS
Mangfold og 
muligheter

for alle.
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