Utvekslingsår i utlandet som godkjennes som

tilsvarende Vg2 her hjemme:
Tema
Fagvalg til Vg2
(ST)

Informasjon
Elever som skal i utveksling på Vg2 skal IKKE levere inn fagvalg for Vg2.
Men de skal være med på hele prosessen fram til valget.

Krav til godkjent år
Vg2 (MD/MK/ST) i
utlandet

Fullt timetall tilsvarende norsk skoleuke og skoleår.
Bestått i alle fag.
Krav om at nok fag kan godkjennes som tilsvarende til norske fag
(likeverdig = timetall og innhold).

Matematikk Vg2
(MD/MK/ST)

For elever i MD/MK:
- fag tilsvarende 2P
For elever på ST:
- fag tilsvarende 2P eller programfag matematikk (R1 eller S1)
- for å få godkjent faget som programfag S1/R1 kreves det at man går
videre på S2/R2 i Vg3.
For elever som tenker å søke studier senere med karakterkrav i
matematikk må man heller ta 2P eller f.eks. S1 som privatist.

Fremmedspråk
(MD/MK/ST)

Krav om fag tilsvarende det nivået du skulle hatt i Vg2 hjemme:
- Nivå II hvis du har fortsatt med samme fag som i grunnskolen.
- Nivå I hvis du har begynt med et nytt fremmedspråk.
- Nivå I+II 2.år hvis du ikke hadde fremmedspråk i grunnskolen.

Samfunnsfag
(MD/MK)
Geografi (MD/MK)

Privatisteksamen høsten i Vg3

Programfag (ST)

Programfag
(MD/MK)

Kan vurderes godkjent hvis man har hatt et geografifag som er veldig likt
det norske. Hvis ikke blir det privatisteksamen høsten i Vg3.
Krav om 3-4 programfag som kan godkjennes tilsvarende norske
programfag.
To av dem bør være slik at man kan fortsette i Vg3 innenfor samme
programområde og få fordypning.
Ha dialog med studieleder ved Ole Vig omkring fagvalg og kravet om
likeverdig.
Fra engelskspråklige land godskrives internasjonal engelsk når man følger
ordinær engelskundervisning.
Fag tilsvarende de fagene du skulle hatt på Vg2 MD eller MK.
Her er det ikke like lett å finne tilsvarende fag, men det er mulig å ha
tilsvarende aktivitet hvis man kombinerer skole og engasjement på
ettermiddag/kveld.
Ellers er fylkeskommunens tilbud i York spesielt tilpasset noen av disse
programområdene.
Les mer om det fylkeskommunale tilbudet her.

Norsk og historie
(MD/ST)

Fagene er avsluttende i Vg3, og det er et krav om selvstudium.
Vi prøver å få til gjestestatus i læringsplattformen her hjemme så man kan
følge opplæringa.

Pc og lærebøker

Egen PC tas med til den utenlandske skolen. Oppgraderes før avreise.
Det går an å låne lærebøker i historie og norsk på biblioteket før avreise.

Når det er avklart med organisasjonen om at du skal reise ut i Vg2 kan du
Lånekassen /
forhåndsgodkjenning be om en forhåndsgodkjenning av skoleåret. Denne skal benyttes ovenfor
lånekassen ved søknad om lån og stipend.
Studieleder Ole Vig vgs. lager forhåndsgodkjenning.
Dokumentasjon fra
utvekslingsåret

Du må ha med deg tilbake følgende dokumentasjon:
- Oversikt over alle fag du har hatt + omfang (timetall)
- Karakterutskrift med standpunkt og eksamenskarakterer, stemplet og
underskrevet av skolen.
- Beskrivelse av fagene du har hatt (finnes som regel i en studiekatalog).
Kontakt rådgiveren ved skolen du går på for å forsikre deg om dette.

Godkjenning av året
ved retur.

Skriftlig søknad til studieleder ved Ole Vig vgs. om å få året godkjent, med
dokumentasjonen som beskrevet over vedlagt.
Frist for å søke: Ca. midten av september.

Elevplass på Vg3

Det reserveres plass på Vg3 til alle som er på utveksling på bakgrunn av
forhåndsgodkjenninga. Ordnes av studieleder Ole Vig.
NB! Du må svare i Vigo når du får tilbud om plass ved inntak (ca. starten av
juli).
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