Velkommen til kort informasjon om fagvalg

Hvilke fag skal jeg velge?

Fordeling fellesfag og programfag
Programfag Vg2
Fellesfag Vg1
Matematikk
Geografi
Naturfag
Engelsk
Samfunnsfag
Norsk
Kroppøving
Fremmedspråk

Tre fag á fem timer
+ eventuelt matematikk S1/R1

Fellesfag Vg2
Fremmedspråk
2P hvis ikke matematikk S1 eller R1
Historie
Norsk
Kroppsøving

Programfag Vg3
Tre fag á fem timer
To av fagene må være fordypning av
programfag du hadde på Vg2

Fellesfag Vg3
Historie
Religion
Norsk
Kroppsøving

Programfag

Fellesfag

MATEMATIKK R2
Vg3 - 5 uketimer

MATEMATIKK S2
Vg3 - 5 uketimer

- bestått R1

- bestått S1

MATEMATIKK R1
Vg2 - 5 uketimer

MATEMATIKK S1
Vg2 - 5 uketimer
MATEMATIKK 2P

- minimum kar. 3 i 1T

- minimum kar. 2 i 1T
- vurderes i hvert
enkelttilfelle hvis1P

Fellesfag Vg2

3 uketimer
Alle uansett karakter i 1P/1T

MATEMATIKK 1T

MATEMATIKK 1P

Fellesfag Vg1

Fellesfag Vg1

5 uketimer

5 uketimer

Det er så lenge til
Jeg vet ikke hva fagene handler om
Jeg vet jo ikke hva jeg skal bli

Orker ikke tenke på det nå

Tenk om jeg velger feil

Jeg kan jo bare ombestemme meg

Endelig kan jeg få ha de fagene jeg liker best

Det er så lenge til
- 8 mnd.
- Du skal ha tid til å tenke
- Skolen må ha tid til å organisere

Jeg vet jo ikke hva jeg skal bli
- Det gjør ikke noe, kun noen studier som krever
helt spesielle fag
- Karriereveilederne Jon og Fredrik tilbyr veiledning

Jeg vet ikke hva fagene inneholder
-

Les infohefte om programfagene
Les læreplanene på nett
Se på eksamensoppgavene på nett
Bla i bøker på biblioteket
Snakk med lærere du har nå
Snakk med lærerne på fagvalg i gymsalen
Snakk med venner og foresatte
Snakk med andre elever som har hatt eller har
faget nå

Orker ikke tenke på det nå

Tenk om jeg velger feil
- Ja, det kan du, men feil i forhold til hva?
- Vi er der for å hjelpe deg med å svare på spørsmål
og veilede deg så godt vi kan i forhold til dine valg

- Da velger du samtidig at det er greit å ha fag
neste år du ikke interesserer deg for
- Det er nå det er lagt til rette for
at du skal få samle informasjon om fagene
- Gjør det vanskelig for oss å veilede deg
på en god måte, hvis du ikke vil forholde
deg til at du skal velge fag

Jeg kan jo bare ombestemme meg

Endelig kan jeg få ha de fagene jeg liker
- Du kan velge nye og spennende fag
- Du velger fordypning innen realfag eller språk, samfunnsfag
og økonomi

- Nei, det kan du ikke etter endelig frist (uke 7)
- Faggruppene kan være fulle
- Ja, det kan du hvis du f.eks. har valgt realfag og stryker
i matte eller naturfag på Vg1

Valg av programområde
Programfagtilbudet er delt inn i to programområder:

REALFAG

SPRÅK, SAMFUNNSFAG
OG ØKONOMI

Du må velge hvilket av disse programområdene du ønsker å fordype deg i

Matematikk
Kjemi
Biologi
Fysikk
Informasjonsteknologi

Teaterensemble
Teaterproduksjon

Sosiologi/Sosialkunnskap/Politikk og menneskerettigheter
Internasjonal engelsk/Samfunnsfaglig engelsk
Samfunnsøkonomi
Rettslære
Historie og filosofi
Psykologi

Du må velge tre programfag fra boblene over + matte 2P/R1/S1
- to av fagene må være fra enten fra grønn eller blå boble

Elevene skal få trene før de velger
Fagene innenfor den tykke rammen må være fra samme programområde
og de må bygge på hverandre
Vg2

Vg3

GJENNOMGÅENDE
PROGRAMFAG I
GJENNOMGÅENDE
PROGRAMFAG II
VALGFRIE
PROGRAMFAG
2P/VALGFRITT
PROGRAMFAG

*Har du fremmedspråk nivå I+II må du sette inn det som ditt tredje programfag på Vg3
**Har du morsmål nivå III kan du bruke det som ett av programfagene dine på (Vg2) eller Vg3
(hvis du har valgt realfag som dine gjennomgående programfag kan du ikke sette morsmål nivå III
Innenfor den tykke rammen)
Blokkskjema Vg2 og Vg3 2019-2020
Vg2 - fag
A

C

D

Historie og filosofi 1

Fysikk 1

Historie og filosofi 1

Psykologi 1

Internasjonal engelsk

Internasjonal engelsk

Matematikk 2P

Husk å sjekke med blokkskjema

B

Matematikk R1
Matematikk S1

Sosiologi og sosialantropologi

Psykologi 1

Kjemi 1

Teaterensemble

Rettslære 1

Psykologi 1

Informasjonsteknologi 1

Sosiologi og sosialantropologi

Samfunnsøkonomi 1

Biologi 1
Engelsk andre år

Vg3 - fag
E

B

Historie og filosofi 2

Politikk og menneskerettigheter

C
Kjemi 2

F
Fysikk 2

Psykologi 2

Psykologi 2

Samfunnsfaglig engelsk

Historie og filosofi 2

Rettslære 2

Samfunnsfaglig engelsk

Sosialkunnskap

Psykologi 2

Samfunnsøkonomi 2

Teaterproduksjon

Matematikk R2
Matematikk S2

Tysk I+II

om valget ditt er mulig

Blokkskjema Vg2 og Vg3 2019-2020
Vg2 - fag
A

B

C

D

Matematikk R1

Historie og filosofi 1

Fysikk 1

Historie og filosofi 1

Matematikk S1

Psykologi 1

Internasjonal engelsk

Internasjonal engelsk

Matematikk 2P

Sosiologi og sosialantropologi

Psykologi 1

Kjemi 1

Teaterensemble

Rettslære 1

Psykologi 1

Informasjonsteknologi 1

Sosiologi og sosialantropologi

Samfunnsøkonomi 1

Biologi 1
Engelsk andre år

Vg3 - fag
E

B

Historie og filosofi 2

Politikk og menneskerettigheter

Kjemi 2

Fysikk 2

Psykologi 2

Psykologi 2

Samfunnsfaglig engelsk

Historie og filosofi 2

Rettslære 2

Samfunnsfaglig engelsk

Sosialkunnskap

Psykologi 2

Samfunnsøkonomi 2

Teaterproduksjon

Matematikk R2
Matematikk S2

C

F

Tysk I+II

Fag som ligger i samme blokk undervises samtidig. Noen fag lar seg derfor ikke kombinere,
som kjemi og samfunnsøkonomi.
Andre fag undervises i flere blokker, som psykologi, så de kan kombineres på ulike måter. Disse fagene er i fet skrift.

Eksempel 1
Eleven har valgt programområdet REALFAG
Vg2
GJENNOMGÅENDE FAG I

1

Vg3
2

Matematikk R1
GJENNOMGÅENDE FAG II

3

Matematikk R2
4

Kjemi 1
VALGFRIE PROGRAMFAG

5

6
Psykologi 1

EKSTRA, VALGFRITT
PROGRAMFAG/2P

Kjemi 2

7
Fysikk 1

Psykologi 2

Eksempel 2
Eleven har valgt programområdet SPRÅK, SAMFUNNNSFAG OG ØKONOMI
Vg2
GJENNOMGÅENDE FAG I

1

Vg3
2

Internasjonal engelsk
GJENNOMGÅENDE FAG II

3

Samfunnsfaglig engelsk
4

Samfunnsøkonomi 1
VALGFRIE PROGRAMFAG

5

6
Teaterensemble

EKSTRA, VALGFRITT
PROGRAMFAG/2P

Samfunnsøkonomi 2

7
2P

Sosialkunnskap/Tysk I+II

Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk
• Matematikk R2, Fysikk 2 og Fremmedspråk nivå III gir 1,0 tilleggspoeng
• Alle andre 5-timers programfag innen programområdet realfag og
Fremmedspråk nivå I og II som programfag gir 0,5 tilleggspoeng

• Du kan maksimalt få 4,0 tilleggspoeng
• Du kan få maksimalt 1,5 tilleggspoeng for ett og samme fremmedspråk

Hva er det lurt å tenke på?
• Tenker jeg å studere noe som krever spesielle fag (se oversikt) og
hvilket snitt er det for å komme inn på disse studiene?
• Hvilke fag trives jeg med nå?
• Hvilke fag gjør jeg det bra i og liker å arbeide med?
• Prøv å tenke at valg av programfag er ditt valg og fag du tror du kan
trives med. Det er ikke alltid det andre sier er et bra valg behøver å
være det for deg.
• Når du skal søke deg videre søker du på poengsum. Sjekk ut
jobbkompasset.no for å se hvilke yrker som finnes, krav til fag og
krav til poengsum for å komme inn.

Valg av programfag er et endelig valg
etter siste frist (slutten av uke 7)
Hvis et fag er annerledes enn eleven tror, eller eleven
synes det er umotiverende å ha faget, er det ikke en grunn
for å få bytte fag.
Bruk muligheten til å finne informasjon (infoheftet,
biblioteket, info i gymsalen, karriereveilederne, studieleder
og lærerne dine) og for å få veiledning.

Fagvalgskjemaet, som leveres til kontaktlærer
18. desember, er et foreløpig valg

Viktig!
- Vi kan ikke garantere at du får alle fagene du har satt
opp i ditt foreløpige valg. Må du gjøre endringer i
fagvalget ditt, tas dette i en veiledningssamtale før uke 8
- Foreløpig fagvalg betyr at det er mulig å gjøre endringer
inntil endelig frist (uke 7), men ingen garanti for at du får
endret fagene som du ønsker.
…..men du kan være sikker på at vi gjør så godt vi kan

