
Spørsmål og svar til åpen kveld 2021 

 

Karaktersnitt og inntak på Thora Storm 

• Hvor mange plasser er det på studiespes? 

Det er 150 plasser. 

• Pleier det å være mange flere enn 150 søkere?  

Hvis du tenker på studiespes.plasser; har det vært mellom 220-250 søkere på 150 plasser de siste 

årene. 

• Er det høyt karaktersnitt for å komme inn på studiespesialisering? 

4,9 var den laveste karakteren som kom inn på studiespes i fjor. Dette varierer fra år til år. 

• Hvor høyt snitt trenger man for å komme seg inn på entreprenørskapslinja? 

Det laveste snittet på entreprenørskapslinja var 4,9 i fjor. Men husk at dette varierer fra år til år! 

• Hva er snittet for å komme inn på science? 

Høsten 2020 var laveste snittkarakter på science 4,9. Men husk at dette varierer fra år til år! 

• Hva er snittet på yrkesfag; frisør; blomster; interiør og eksponeringsdesign? 

Snittet var 2,5 -  vi vet også at snittet ofte varierer fra år til år 

• Hva var snittet på helseservice vg2 i fjor? 

Laveste inntakskarakter i fjor var 3,6 og helsesekretær 3. Det varierer fra år til år 

• Hva var snittet på HO i fjor? 

3,2 var den laveste karakteren som kom inn på Vg1 HO i fjor. Dette varierer fra år til år 

• Hva er snittet for å komme inn på SSR? 

Snittet for alle var 3,8; men lavest karakter på inntak var 2,8 

• Er det større sjans for å komme inn hvis man er gutt? 

Hei, nei, vi har ikke forskjellig snitt på gutter og jenter. 

• Er det nærskolepoeng i år? 

Det er fremdeles nærskoleprinsippet som ligger til grunn for inntaket, 

• Har nærskole mye å si for sjansen til å komme inn? 

Hei! Nærskoleprinsippet spiller en stor betydning for hvor man får tildelt skoleplass. 

• Med 5,5 i snitt; er sjansen større for å komme inn, selv om man ikke har Thora som nærskole? 

Du tenker på studiespesialisering her? De som får nærskolepoeng, får 200 poeng ekstra. Derfor er 

det veldig vanskelig å konkurrere seg inn selv om karaktersnittet er 5,5 for den som søker. 

 



• Er det mulig å komme inn på Tora hvis det ikke er nærskolen din 

Nei dessverre, ikke på studiespesialisering. Sånn som søkingen til Thora har vært de siste årene har 

det vært praktisk talt umulig å komme inn hvis du ikke har Thora som nærskole. 

• Var snittet ekstra høyt i fjor siden det ikke ble eksamen? 

Det er det vel ikke gjort noen konkrete undersøkelser på, men mange har pekt på at det virka som 

om standpunktkarakterene var noe høyere våren 2020. 

• Hvis du ikke kommer inn pga for dårlige karakterer er det mulig å søke for og kanskje få en plass? 

Det er alltid lurt å søke. Man kommer da på ventelista; og det kan dukke opp en ledig plass etter 

hvert. Men du må huske å alltid takke ja til den skoleplassen du blir tilbudt først. Hvis ikke mister du 

retten til skoleplass i fylket. 

• Kan jeg søke både science og entris? 

Ja det kan du, men du kan bare komme inn på en av dem Først må du søke på studiespes, så velger 

du Entris eller Science. Se nærmere forklaring på hjemmesida. 

• Når får man vite om man har kommet inn eller ikke? 

Hei, du får beskjed fra fylket om førsteinntaket ca 10. juli. 

• Hvis jeg har Thora som førsteønske og en annen skole som andreønsket; og begge aksepterer 

meg; få jeg velge mellom de to eller blir det Thora uansett? 

Hei! Du vil bli tilbudt plass på førsteønsket ditt. Du bør derfor tenke nøye gjennom hvilken skole du 

setter øverst. 

 

Programfag og fagvalg 

• Hva er programfag? 

Programfag er de valgfrie fagene man tar i vg2 og vg3. Som regel er det tre av disse i vg2+ matte og 

tre i vg3. På skolens hjemmeside finner du oversikt over hvilke programfag vi tilbyr: 

https://web.trondelagfylke.no/contentassets/56f3ba896fd04e07be21265cfde89041/fag-som-tilbys-

pa-thora-storm-vgs.-2018-2019-v2.pdf 

• Kan man blande fag fra språk; samfunnsfag økonomi og realfag innenfor studiespesialisering? 

Ja, man kan velge programfag fra forskjellige programområder, men merk at det er bestemte regler 

for at to fordypningsfag må være fra samme programområde over to år. 

• Kan du ta kjemi og biologi uten å ha ekstra matte? 

Ja, det kan du :-) 

• Kan dere si noe mer om breddeidrett? LIgger det under studiespes? Og er det da alle 3 år?  

Vi tilbyr Breddeidrett på Vg3 på studiespes. 

• Er det flere skoletimer om man velger breddeidrett 3. året? 

Hei! Nei, det er et av tre valgte programfag i vg3. 

 



• Om man ønsker å studere økonomi etter vg, hvilken linje bør man velge nå? 

Økonomi kan du studere etterpå uavhengig av linje. Du kan velge økonomifag som programfag. Du 

kan godt studere økonomi etter studiespesialisering. vi har flere programfag på Vg2 og Vg3 som 

peker mot høyere utdannelse innen økonomi. Mange på skolen er interessert i dette- også mange på 

entreprenørskap. Vi vil derfor anbefale at du velger entreprenørskapslinja hvis du er veldig 

interessert i økonomi.  

• Hvilke forskjellige matter kan man ta? Hva er T og R matte for eksempel? 

T= teoretisk matte på vg1. R = realfaglig matte på vg2. 

• Kan man ta R1 i første hvis man har tatt T1 i år? 

Det kan bli vanskelig pga timeplanen, men du kan ta R1 som privatist eller via nettskolen 

• hva kan du gå for å ha minst mulig matte? 

Hei; da bør du vurdere å søke yrkesfag. Hvis du tenker på studieforberedende; må du minimum ha 5 

timer matte på vg1 og 3 timer matte på Vg2. 

• må man ta biologi hvis man skal ta kjemi? 

Nei; det må man ikke 

• hva gjør du i p-matte? 

P står for praktisk matematikk og går for å være litt mindre krevende enn T-matte. 

• Har dere rettslære? 

Ja; som programfag i vg2 og 3 

 

Fremmedspråk 

• Hvilke språk tilbyr dere? 

Her i midtbyen går det an, på grunn av samarbeidet mellom Thora og Katta, å velge en rekke 

språkfag: spansk; fransk; tysk; italiensk og til og med kinesisk. (Ved siden av engelsk, selvsagt) 

• kan man a kinesisk på Thora? 

Ja. Vi samarbeider med Katta og tilbyr kinesisk. 

• Hva menes med nettskole for kinesisk 

Nettskolen er et tilbud hvor elever kan ta fag via nett (i all hovedsak) utenfor skolens timeplanlagte 

strukturer. Se mer informasjon på https://web.trondelagfylke.no/trondelag-nettskole. Merk at 

skolen i samarbeid med Trondheim Katedralskole også tilbyr kinesisk på skole (hos Trondheim 

Katedralskole). 

• Har dere Italiensk? 

Ja; du kan ta italiensk når du går på Thora Storm - her foregår undervisninga på Trondheim 

Katedralskole.  

• Jeg har ikke hatt fransk på ungdomskolen, men har tatt fransk kurs i fritiden, men ikke tatt 

eksamen. Kan jeg da begynne på fransk 2? 



Her må du nok påberegne at du må begynne med fransk på begynner-nivå; altså fransk I. Vi tilbyr 

dessverre ikke dette. 

• Har dere tysk 1? 

Ja 

• Hvis jeg vil bytte fremmedspråk; hvilke språk kan jeg velge mellom på nybegynnernivå? 

Vi har tysk1 og spansk1 samt italiensk1 i samarbeid med Katta (også mulig å velge kinesisk her). 

• Varierer språkene vært år? Er det mulig at japansk blir med i tilbudene 

Nei, det er ikke så store variasjoner i språkene vi tilbyr, og japansk har ikke vært på valg pr i dag. Men 

vi kan tilby kinesisk:) 

• Hvilke språk kan man ta hos Katta 

Thora Storm og Trondheim Katedralskole samarbeider om å tilby et av landets beste språktilbud. Til 

sammen dekker vi mange språk på ulike nivå. De siste årene har italiensk og kinesisk blitt tilbudt på 

Katta. 

• Er fransk et valg på Thora? 

Ja vi har fransk 2. 

• Kan man starte på et språk uten å være nybegynner i så fall hvilke? 

Hei, hvis du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen kan du velge å fortsette med dette språket 

når du begynner på videregående, eller du kan velge et nytt fremmedspråk.   

• Hvis jeg velger et nytt fremmedspråk, som jeg har som morsmål, må jeg da begynne som 

nybegynner? 

Ja, dersom du ikke har faget fra ungdomsskolen må du begynne på nivå 1. Ellers må du ta faget som 

privatist. 

• Kan man velge russisk som språk? 

Nei dette er ikke et språk som vi tilbyr.  

  

Entreprenørskapslinja 

• Hva er entris? 

Entreprenørskapslinje  

• Hvis man vil gå entreprenørskap vil man da konkurrere først om å komme inn på studiespes så 

entreprenørskap? 

Ja, du har helt rett. Først må du komme inn på studiespesialiserende - så kan du velge å gå i 

entreprenørskapsklassen. Se hjemmesida for hvordan du går fram i VIGO når du søker. 

• Hvor mange studieplasser har dere på entreprenørskap? 

30 studieplasser på entris 

 



• Hvor mange søker entris? 

I 2020 var det 30 søkere til entreprenørskap. 

• hva er vanlige tider å starte og slutte på skolen på entris? 

Vanlig oppstartstid er kl. 08.15; sluttidspunkt 14.00 el. 15.45 

• Dersom man starter på entris, kan man få godkjent det andre skoleåret i utlandet gjennom EF? 

Ja, det er mange entriselever som har vært et år på utveksling. 

• Om jeg velger entreprenørlinja; kan det være en fordel med tanke på videre studier innen 

økonomi? 

Ja, jeg vil si at det er en klar fordel. 

• Hvordan er det med matte på entreprenørskapslinja? 

Man har de samme valgmulighetene som de på vanlig studiespes. Man kan velge den matten man vil. 

• Kan man velge Praktisk matte i første og S1/S2 som programfag i 2./3. klasse på 

Entreprenørskap? 

Jf. fagfornyelsen så anbefales det nå ikke å ta matematikk 1P for så å velge seg videre til programfag 

innenfor matematikk. Ut over dette så er det mulig å ha matematikk som programfag på både Vg2 og 

Vg3 på entreprenørskapslinja. 

• Ok; så hvis man skal ha matte som programfag i vg2 og 3 så bør man ta 1T? (Kan man velge 

Praktisk matte i første og S1/S2 som programfag i 2./3. klasse på Entreprenørskap?) 

Ja; det stemmer. 

• kan man ha r matte hvis man går entris 

Hei! Ja; du kan ha R1 og R2 når du går på entreprenørskap. 

 

Sciencelinja 

• hvor mange plasser er det på sciencelinja 

30. 

• Kan man bare ta vanlig studiespes men velge science i vg 2? 

Ja det er mulig, men de som har science på vg1 har fortrinnsrett, dvs at det er en risiko for at det kan 

bli fullt. 

• Kan man ta science linja uten å ha mye matte? 

Nei, du må være glad i matte og ha den vanskeligste matten (R1 og R2) når du går science. 

• Hvilken karakter må du ha i matte for å gå på science linja? 

Vi har ikke noe karakterkrav, men det er en fordel å prestere godt i matematikk (minimum 4 fra 

ungdomsskolen) og ha en generell interesse for realfag. Man bør like matematikk og realfag når man 

går på science. Det legges opp til at man tar TOF og 1T i vg1; samt R1 og Fy1 i vg2. 

 



• er en 5'er i matte og naturfag bra nok for science linja? 

Ja 

• Hva er forskjellen på studiespes og science? 

Science er studiespesialisering med en vri, for deg som er interessert i matte og naturfag. Man velger 

fagene Teknologi og forskningslære; matematikk og fysikk. Det er mer utforskende undervisning og 

lek med realfag, og man har mer prosjekter, studieturer og besøker bedrifter for å se hvordan 

realfagene brukes i praksis. På sciencelinja er tanken at man skal lære realfag på en artig og 

inspirerende måte, og at man skal forstå hvorfor realfag er så viktig for å løse de store 

samfunnsproblemene vi står overfor, som klimakrisa og nye medisiner. 

• Har man ekstra timer undervisning på sciencelinja? 

5 undervisningstimer ekstra i uka i teknologi og forskningslære 1 på Vg1; ut over dette ingen ekstra 

timer ut over ordinært studiespesialiserende løp. 

• Hei; har dere geologi på sciencelinja? 

Vi tilbyr geofag som programfag! 

• må man velge teknologi og forskningslære; når man søker på science; eller får man det faget 

automatisk når man komme inn på science 

Hvis du kommer inn på science; ligger TOF som automatisk fag for deg i vg1 sammen med resten av 

scienceklassen din. 

• Har dere også astrofysikk på sciencelinja? 

Nei dessverre. 

• Må man søke på sciencelinjen når man søker på studiespes? 

Du søker først til studiespes og haker deretter av for valg til science når du er inne i VIGO. 

• Er det på VIGO jeg skal krysse av om jeg vil på science? Jeg finner ingen plass å krysse det av. 

Du søker deg til dette tilbudet i VIGO. Velg Studiespesialisering (STUSP1) og i trinn 7 

"Tilleggsopplysninger" går du til "Jeg ønsker dette faget dersom skolen kan tilby det" 

(nedtrekksmeny) og velger alternativet "Science". Nærskoleprinsippet gjelder for dette tilbudet. 

 

KDA – kunst, design og arkitektur 

• Hvor mange plasser er det på KDA og er det flere klasser? 

Hei; det er 30 plasser på vg1 KDA. Vi har en klasse her. 

• Var det mange som valgte å gå KDA i fjor?  

Ja, det var ca 70 som søkte til KDA, Thora Storm. 

• Hvor mye varierer snittet på KDA sånn ca; f.eks. hva var snittet i 2019? 

Det har ligget mellom 4.5-4.9 de siste årene. 

 



• Er det enklere å komme in på KDA om man har gode tegne- og maleferdigheter? 

Hei; nei det er det ikke. Her gjelder karaktersnittet akkurat som på andre tilbud. 

• Trenger man å ha gode male- og tegneferdigheter før man søker; for å kunne gjøre det bra på 

KDA? 

Nei; man må være interessert i å lære deg å tegne. God begynneropplæring vil det bli. Noen er 

interessert i arkitektur, andre i maling, noen i kreative prosesser. 

• Hvordan er klassemiljøet på kda? 

Det pleier å være godt klassemiljø på KDA. Mange nye folk som man blir kjent med-som har like 

interesser (kreative folk) 

• Kan man ta realfag samtidig som man går KDA? 

Ja- man kan få spesiell studiekompetanse om man ønsker. (feks Fysikk 1 og R2 matte) 

• Når elever på KDA skal velge valgfritt programfag; må de velge mellom "foto og grafikk" og 

"kunst og skapende arbeid" eller kan de velge mellom flere programfag? 

De kan velge blant alle fagene skolen tilbyr. Oversikt over fag finner du på hjemmesiden- under 

studiespesialisering. 

• Er det mulig å ha KDA og ta vg2 som utvekslingselev? 

Det kan man, men det er litt komplisert med tanke på å velge våre kunstfag i utlandet. Vi har best 

erfaring med England og Danmark. Om man ønsker utveksling blir det i tett samarbeid med rådgiver 

og avdelingsleder. 

• kan man ha kjemi når man går kda? 

Ja. 

• Kan man ta psykologi om man går KDA? 

JA. 

• Om man går KDA; kan man da ta de fagene som er nødvendige for å gå videre på f.eks juss? 

Når du går KDA i 3 år; får du generell studiekompetanse. Da kan du søke på høyere utdanning som 

har generell studiekompetanse som inntakskrav. 

• Kan man ta samfunnsfag om man går KDA? 

Ja. 

 

FBIE – frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 

• Hva er eksponeringsdesign? 

Det betyr utstillingsdesign. Det som før het dekoratør. 

• Har ikke FBIE lærlingeperiode? 

Om man ønsker å bli frisør eller blomsterdekoratør blir man lærling. Om man velger interiør går man 

vg3 på skole og blir da interiørkonsulent. 



• Er det lærlingetid om man velger å gå videre på interiør/eksteriør? eller er alle 3 år på vgs og 

ender i tittel interiørkonsulent 

Det er ikke lærlingetid. Man går vg2 interiør og utstillingsdesign; så går man vg3 interiør. Da får man 

tittelen interiørkonsulent. 

 

HO – helse og oppvekst 

• Hvor mange elever tas inn på Helse og oppvekst? 

30 elever. 

• Er det mulig å ta helse og oppvekst med studiespes? 

Det er ikke mulig å ta helse- og oppvekstfag med studiespesialisering. 

• Er påbygg på Helse og oppvekst et fjerde år? 

Hei. Hvis du ønsker påbygg når du går helse- og oppvekstfag; går du ferdig de tre yrkesfagårene først 

og får yrkeskompetanse med autorisasjon. Deretter går du påbygg. 

• Hvor mange plasser fordelt på hvor mange klasser pleier det å være på helseservicefag vg2? 

Det er 45 plasser, fordelt på 3 klasser med 15 elever i hver til høsten. 

 

SSR – salg, service og reiseliv 

• Hvor enkelt/vanskelig er det å få lærlingeplass på SSR? 

Hei! Dette pleier å ordne seg veldig fint! De aller; aller fleste får lærlingeplass. 

 

Skole- og klassemiljø på Thora Storm 

• Hvordan blir de ulike klassene i vanlig studiespes inndelt? Er det helt tilfeldig hvilken klasse man 

kommer i eller ser dere på skolen man kommer fra? 

Hei. Vi har noen retningslinjer for hvordan vi fordeler elever i klassenes. Dette går på at elevene skal 

være fra ulike ungdomsskoler og kjønnsmessig så lik fordeling som mulig. 

• Er det mulig å bytte klasse hvis man er ufornøyd? 

Normalt sett ønsker vi ikke at elever bytter klasse etter at de har begynt. Det er fordi vår erfaring er 

at de fleste trives godt etter at det har gått noen uker og de har blitt kjent med den nye klassen sin. 

Mange synes det er litt skummelt i starten, men opplever ganske snart at det er veldig fint å bli kjent 

med nye folk fra andre deler av byen. Men hvis det er spesielle tilfeller der vi vurderer at det er best 

å bytte klasse, så får man det. 

•      Hvordan er skolemiljøet? 

Elevene svarer veldig positivt i Elevundersøkelsen når det kommer til skolemiljøet. Det er høy trivsel 

og godt miljø på skolen - og vi jobber MYE med dette gjennom hele året. 

 

 



• Er det veldig mange smarte folk på thora?  

Mange smarte og hyggelige :) 

•    Hei! Jeg tenker litt på Thora og studiespes; men er redd for karakterpress og dårlig sosialt miljø 

(kjenner ingen).  Hva er en ærlig vurdering fra dere når det gjelder dette?  Vil det være sikrere for 

meg å velge en skole med lavere krav? Jeg er flink på skolen og har gode karakterer. 

Vi har mye fokus på både å få ned karakterpresset og på å få til godt sosialt miljø i klassene. Vi har 

blant annet et program som heter Makkerskap; som går ut på at man får en makker og en 

makkergruppe der man skal ta litt ekstra vare på hverandre. I tillegg har vi et oppstartprogram på vg1 

som går ut på at man skal bli godt kjent med både de andre elevene i klassen og med skolen. Lærerne 

jobber MYE med at det skal være godt miljø i klassene. Mange opplever at de får nye venner på 

videregående. Når det gjelder karakterpress så har vi karakterdempet oppstart for alle vg1-elever; 

som betyr at man nesten ikke får karakterer før jul. Da blir man kjent i klassene uten at man får 

karakterstempel på seg. Jeg tror du vil trives godt på Thora. Vi har mange elever som ikke har hatt 

det så bra på ungdomsskolen som blomstrer når de kommer hit. 

• Kan dere svare litt nøyere på hva makkerskap er? 

Hei! Makkerskap er et tiltak skolen har gjort for å bidra til et godt klassemiljø. Dette går ut på at 

kontaktlærer bestemmer plassering og samarbeidspartner. Både parvis og i grupper på 4. Dette 

rulleres med noen ukers mellomrom. Det gjør at det er lettere å bli kjent med de andre i klassen. 

Dette har fungert veldig godt og vi har mottatt gode tilbakemeldinger på tiltaket. 

 

Andre spørsmål 

• Hvor stor er andelen jenter på studiespes? 

I de siste årene har det vært cirka 60% jenter i de studieforberedende programområdene.  

• hvor mange plasser er det på studie? 

Vi har 150 plasser på studiespes. 

• Om man vil fikse et år i utlandet i VG2 her på thora; blir det da mulig? 

Ja. Mange drar på utveksling i vg2 

•    Bør man være god i alle fag om man skal komme inn på studiespess på thora 

Det er jo en fordel å ha god kompetanse i alle fag; men dette er jo samtidig noe som man kan jobbe 

med over tid for å få på plass :-) 

• kan dere si mer om nettskolen? 

Hei. Se https://web.trondelagfylke.no/trondelag-nettskole for mer informasjon om nettskolen. 

• hvorfor kan man ikke gå påbygg etter 2 år? 

Du kan ta påbygg etter to år; men ikke på vår skole. Stinda og Skjetlein har det tilbudet; blant annet. 

Vi har bare påbygg for de som har tatt fagbrev.  

• Hvordan ser en hverdag ut for en som går på Thora Storm? 



En hverdag på Thora Storm består stort sett av mellom 5-8 skoletimer og 3-4 korte og litt lengre 

pauser. Vi prøver å legge til rette for at det skal foregå mange forskjellige sosiale aktiviteter 

innimellom selve skolefagene.  

• Har dere noen form for tilrettelegging i læringssituasjon om man har behov? 

Hei! Vi legger til rette så godt vi kan. Vi har en god elevtjeneste som jobber systematisk med at alle 

skal få den tilretteleggingen de har behov for.  

• Er det noen tilbud for elever som har flyttet hjemmefra og bor alene  

 Ja. Vi har hybelgruppe for alle som bor på hybel. 

• Er det kantine på Thora 

Ja! 

•  Jeg lurer litt på hvem som er ansvarlig for revyen? 

Det er Arne Ulset som er skolens kontaktperson for revyen. Men ellers er det i stor grad drevet av 

elevene selv. 

• Hvorfor skal jeg velge Thora fremfor andre skoler? 

Det er veldig godt skolemiljø og flinke lærere :) 

 

 


