Veiledning for valg av programfag på studiespesialisering

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.

Antall programfag


Du skal velge to gjennomgående programfag fra det programområdet du har valgt.
Gjennomgående programfag betyr at du skal velge faget både på Vg2 og Vg3 (f.eks.
Kjemi 1 og Kjemi 2).



I tillegg til de to gjennomgående programfagene skal du velge ett valgfritt programfag.
Det valgfrie programfaget trenger ikke være fra samme programområde som de to
gjennomgående programfagene. Vær klar over at hvis du velger kun to programfag fra
samme programområde MÅ du fortsette med disse to på Vg3 (unntaket er hvis du har
valgt programområde språk, samfunnsfag og økonomi og har tatt og bestått eksamen i
morsmål nivå III)



Hvis du velger matematikk som programfag på Vg2 (Matematikk S1 eller R1), skal du i alt
velge fire programfag på Vg2.



Har du Tysk I+II (eller annet språk I+II), må du velge det som ditt tredje fag på Vg3.



Har du tatt morsmål nivå III kan du bruke det som et programfag. Se mer informasjon om
morsmål nivå III under Andre regler. Spør studieleder Helene eller karriereveileder Jon
eller Fredrik hvis du vurderer å bruke morsmål nivå III som programfag.

Andre regler


Det er ikke mulig å kombinere matematikk R og matematikk S



Se heftet med kort informasjon om programfagene om det er krav til karakter i
underliggende fag for å velge faget. Gjelder for realfagene og enkelte av samfunnsfagene



Fremmedspråk nivå III kan kombineres med et hvilket som helst annet programfag
innenfor programområdet språk, samfunnsfag, økonomi og sammen med dette utgjøre
ett av de to gjennomgående fagene.

Programfagtilbudet på Hartvig Nissens skole
Programområdet realfag
Programfag Vg2

Programfag Vg3

Biologi 1 (kan velges på Vg3)
Fysikk 1
Informasjonsteknologi 1 (kan velges på Vg3)
Kjemi 1
Matematikk R1
Matematikk S1

Biologi 2 (kan velges på Vg2. Du bør ha kjemi)
Fysikk 2
Informasjonsteknologi 2 (kan velges på Vg2)
Kjemi 2
Matematikk R2
Matematikk S2

Programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag Vg2

Programfag Vg3

Internasjonal engelsk

Samfunnsfaglig engelsk

Historie og filosofi 1
Psykologi 1
Rettslære 1
Samfunnsøkonomi 1

Historie og filosofi 2
Psykologi 2
Rettslære 2 (anbefaler nivå 1)
Samfunnsøkonomi 2
Politikk og menneskerettigheter/
Sosialkunnskap

Sosiologi og sosialantropologi

Valgfrie programfag fra Musikk, dans og drama
Teaterensemble

Teaterproduksjon 1 (de som har hatt
teaterensemble blir prioritert)

Programfag på Vg3 i fet skrift bygger på at du har fullført og bestått tilsvarende fag på Vg2.
Fag uten fet skrift kan tas uavhengig av om man har tatt tilsvarende fag på Vg2.

Vi tar forbehold om endringer i fagtilbudet.

