
3 år 

 
 

 
 

Informatikk er et nytt 
utdanningstilbud for 

elever i Telemark 
 
 
 
 
 

Linjen er 3-årig 

 

 
Inngangsbillett 
til studier innen 

 

 

Informatikklinje 

naturvitenskap  



 

Skien videregående skole startet høsten 
2018 en ny og unik vei til studiekompetanse. 
Ved å kombinere IT-fag, matematikk og andre realfag, vil vi 
gi elevene mulighet til å tilegne seg kunnskap og erfaringer i 
kontakt med næringslivet og universitetsmiljøet i Sørøst-
Norge. Informatikk linjen er 3-årig. 

 

Digitaliseringen skyter fart og morgendagens arbeidsplasser 
må skapes. Vi har et utdanningstilbud som skal ligge i 
forkant og som skal gi elevene en kompetanse som gjør 
dem godt forberedt til videre studier innen realfag, 
informatikk og IT. 

 
Vi anvender innovasjon og entreprenørskap som metode 
for å fremme tverrfaglig undervisning. Dette for å skape en 
læringssituasjon så nært opp til det som venter elevene 
etter utdanningen. 

 
Informatikklinjen hos oss er basert på modellen som 
allerede benyttes på forskerlinjen, hvor dybdelæring, 
nyskapning og tverrfaglig undervisning med en felles klasse i 
ett treårig løp er suksesskriterier. Vår erfaring viser at dette 
gir godt læringsmiljø og økt livs mestring som dermed 
forbereder elevene på morgendagens samfunn og 
næringsliv. 

 
Her lærer du mye som 

ikke står i boka 
 
 

Søknadsfrist til 
videregående skole er 

1. mars 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vi jobber med utforskende 
arbeidsmetoder i tverrfaglig 
samarbeid med flere fag. Det krever 
innsats og stå-på vilje av deg som elev. 

Du må like å samarbeide, delta i 
diskusjoner og skrive i felleskap med 
andre elever. 



 
 

 

Fag- og timefordeling 
 
 

Fellesfag IT Vg1 Vg2 Vg3 Sum 

Norsk 4 4 6 14 

Kroppsøving 2 2 2 6 

Matematikk 1T 5(0)** 0 0 5 

Naturfag 5 0 0 5 

Engelsk 5 0 0 5 

Samfunnskunnskap 3 0 0 3 

Geografi 2 0 0 2 

2. fremmedspråk 4 4 0/5* 8 

Historie 0 2 4 6 

Religion og etikk 0 0 3 3 

Sum fellesfag 30 12 15/20* 57/62* 

 
Programfag Vg1 Vg2 Vg3 Sum 

Informasjonsteknologi 1+2 5 0 5 10 

Programmering og modellering 0 3 0 3 

Matematikk R1 + R2 0 5 5 10 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 0 5 0 5 

Fysikk 1  0 5 0 5 

Programfag til valg* 0 0 5* 5 

Sum programfag 5 18 15/10* 38/33* 
 

* Programfag til valg: Realfag som kjemi 1 + 2, Fysikk 2, entreprenørskap 2 samt fremmedspråk (for de som 
ikke har hatt det på ungdomsskolen). **1T: Elever som tar 1T i 10.klasse, kan ta R1 på vg1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vtfk.no/ 
skoler/skien-vgs 

 
 

Besøksadresse: 
 

 
 

 
 
 

 

Fra skoleåret 2018 flyttet Skien 
videregående skole inn i nye og 

topp moderne lokaler på 
Klosterøya. 

Skolen er Telemarks flotteste 
skolebygg og har en fantastisk 
beliggenhet rett ved elva med 

utsikt både i retning mot 
Porsgrunn og mot Skien sentrum. 

Den nye skolen vil gi elevene 
gode rammer for læring, 
gjennomføring og trivsel. 

Lurer du på noe? Ikke nøl med å ta kontakt: 

Erik Næs          
Avdelingsleder realfag 
e-post: erik.nes@vtfk.no  
telefon: 481 45 470 

Eleonora Ntreska 
Hovedlærer på informatikklinjen 
e-post: eleonora.ntreska@vtfk.no  
telefon: 450 31 246 
 

 

 

 

 

 

 


