
Studiespesialisering

Velg mellom 
realfag eller språk, 

samfunnsfag og 
økonomi
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Etter grunnskolen er dette den direkte veien til 
studiekompetanse. Skien videregående skole er en av 
landets største innen dette utdanningsområdet og det gir 
oss mulighet til å gi et svært bredt programfagstilbud.

Du kan fordype deg innen realfag som gir spesiell studiekompetanse og som 
kvalifiserer til utdanninger som medisin, ingeniør og veterinær, men vi har 
også god bredde innen språk, samfunn og økonomi. 

Det kan være flere veier til studiekompetanse, men etter vår vurdering er det 
studiespesialisering som gir deg best grunnlag for videre studier.

Avhengig av dine fagvalg lærer du:
• matematikk og andre realfag
• ledelse og økonomi
• historie, politikk og psykologi
• språk
• andre teoretiske fag

For å søke studiespesialisering bør du være:
• interessert i å arbeide med teoretiske fag
• samarbeidsvillig, strukturert og ha god selvdisiplin
• ha ønske om å studere videre på universitet eller høgskole
• interessert i kultur- og samfunnsforhold

Arbeidssteder kan være:
• sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
• advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
• barnehage, skole eller universitet

Søknadsfrist til 
videregående skole er 

1. mars



Fag- og timefordeling for 
studiespesialisering

Programfag Vg1 Vg2 Vg3 Sum

Tre valgfrie programfag** 0 15 (20) 15 (10) 30

Timer totalt 30 30 (32) 30 90 (92)

Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3 Sum

Norsk 4 4 6 14

Fremmedspråk 1: Tysk, fransk, spansk 4 4 (5)* 8 (13)

Matematikk 1T/1P 5 0 0 5

Matematikk 2P 0 (3) 0 (3)

Engelsk 5 0 0

Naturfag 5 0 0 5

Historie 0 2 4 6

Samfunnsfag 3 0 0 3

Geografi 2 0 0 2

Religion og etikk 0 0 3 3

Kroppsøving 2 2 2 6

Sum fellesfag 30 12 (15) 15 (20) 60

* Elever som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen må ha det i 3 år på videregående
** Elevene må velge 3 fag i Vg2 – to av disse må de fordype seg i (Vg3)

På våre nettsider finner du mer detaljert informasjon om de 
valgfrie programfagene vi tilbyr.

Scann QR-koden med ditt mobilkamera eller klikk deg inn 
på www.skien.vgs.no.



Skien videregående 
skole: https://
www.vtfk.no/skoler/
skien-vgs 

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresse: 
Hollenderigata 5 
3732 Skien

Sentralbord:
35 91 80 00

Helt ny skole!
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:

Torgeir Berstad 
studierektor

E-post
torgeir.berstad@vtfk.no

Telefon 
35 91 80 00

Kontakt oss
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Merete Myklebust 
Språk, samf. og økonomi
merete.myklebust@vtfk.no

Arne Grave
Realfag

arne.grave@vtfk.no 
Telefon 

35 91 80 00

Avdelingsledere




