
  

 

Snu arket! 

Levanger vgs 
Foreløpig valg av fag til Vg2 til skoleåret 2019/2020 
(denne valgrunden er å anse som en kartlegging. På langt nær alle fag vil 
komme i gang) 
 
Navn:………………………………………………. Klasse:………………… 
 
Neste år skal du som elev på studiespesialiserende utdanningsprogram 
(programområder for, språk samfunnsfag og økonomi, realfag) ha 15 timer fellesfag 
og 15 timer programfag.  
 
 
Fellesfagene alle skal ha: 
 
 
 
 
 
Hvilket fremmedspråk har du som fellesfag? ……………………….. 
 
I tillegg til fellesfagene skal du velge til sammen 15 timer programfag. Det vil si at du 
til sammen skal ha 30 timer i uka neste skoleår. Av disse 15 timene skal minst 10 
være innenfor samme programområde. Du kan også velge alle 15 timene innenfor 
samme programområde. 
 
 
1. Velg først programområde, sett kryss: (det samme programområde i Vg3) 
 

Realfag  

Språk, Samfunnsfag og Økonomi  

 
2. Nå skal du velge tre programfag. Du må velge minst to fag innenfor det 
programområdet du krysset av. Det siste faget kan enten være innenfor det 
programområdet du har valgt eller fra det andre programområdet eller idrett og 
formgiving. Sett kryss: 
 

Programområde for realfag 
 

Matematikk R1 realfagvariant  5t  Kjemi 1  5t  

Matematikk S1 samf.fagvariant  5t  Informasjonsteknologi 1  5t  

Fysikk 1  5t  Biologi 1  5t  

 
*NB! Dersom du velger Matematikk R1 eller S1, skal du ikke ha fellesfaget på 3t i matematikk. Du må 
da velge ett ekstra programfag(4). 
 
          
 
 
 
 
 

Norsk 4t Kroppsøving 2t 

Matematikk P* 3t Fremmedspråk 4t 

Historie 2t   
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Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi 
 

Internasjonal engelsk  5t  Rettslære 1  5t  

Kommunikasjon og kultur  5t  Sosiologi og sosialantropologi 5t  

Økonomistyring   5t    

 

 
Skolen vil tilby elevene på studiespesialiserende utdanningsprogram å velge fag fra 
utdanningsprogram for idrettsfag, Medier og kommunikasjon og Kunst, design og 
arkitektur. Sett kryss dersom du ønsker å velge et av fagene nedenfor: 
 

Idrettsfag  

Toppidrett  5t    

 
 
 
Dersom du velger Toppidrett: Hvilken hovedidrett driver du med? 
 
 
Svar:……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Leveres i ekspedisjonen innen 08.02. 


