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Struktur



• Kategorier for programfagene
• Vg2 realfag

• realfag

• Vg2 språk, samfunnsfag, økonomi
• Språkfag
• Samfunnsfag
• Økonomifag

• Som regel på 140 årstimer. 140 · 3 = 420

• Avsluttende etter ett år

Programfag



• I løpet av 3 år skal du ha et minimum antall timer (kravet til 
omfang)

• På Vg2 skal du enten velge programområdet «realfag» eller 
«språk, samfunnsfag og økonomi». 
To av programfagene du velger må tilhøre programområdet 
ditt, og du må fordype deg i disse to fagene i Vg3 (kravet til 
fordypning).

• Alle fag og eksamener må være bestått med karakteren 2 
eller bedre (kravet til bestått)

Krav til vitnemål



Alle elever må velge matematikk

Matematikk er obligatorisk på Vg2.

Du velger enten 2P som er et fellesfag,
eller R1, S1 som er programfag. 

Velger du R1, S1 må du erstatte minst 
84 årstimer. Enten med et programfag 
på 140 timer, eller et av de som har 84 
timer (merket med X). 

Matematikk som fordypningsfag er 
godkjent i begge programområder. 



Språk, samfunnsfag og økonomi



Realfag



Idrettsfag



Fremmedspråk

• Hvis du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen
• Begynne på nivå I et fremmedspråk - med 113 timer i Vg1 og 112 timer i Vg2.
• Vi har i år tilbud om både spansk og tysk.
• Fortsette på nivå II i det samme fremmedspråket – med 140 timer i Vg3

Omtalt som Spansk nivå I+II/ Tysk nivå I+II, 3.år
• På Vg3 får du da færre timer til valg av programfag. Se blokk for hvilke fag dette forhindrer deg i å velge. 
• Dette gjelder elever som hadde engelsk, norsk eller samisk fordypning, og de som hadde arbeidslivsfag på 

ungdomsskolen. 

• Hvis du i vgs fortsetter på samme fremmedspråk som du hadde i 
ungdomsskolen
• Du kan i Vg3 velge å ha programfaget fremmedspråk nivå III (140 årstimer) som videreføring av fellesfaget 

fremmedspråk  nivå II.
• Dette regnes da som en fordypning innenfor språk, samfunnsfag, økonomi.
• Du trenger da bare å videreføre ett av fagene fra Vg2 på Vg3 med 140 timer som fordypning Det er viktig at du 

minimum har 4 programfag fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi til sammen på vitnemålet. 



Fagene stablet opp i blokk for Vg2



• Foregår digitalt i det nye skoleadministrative systemet 
InSchool.
• Innlogging med FEIDE

• Åpner 6. februar og stenger 10 mars. Fagvalget er endelig. 

• Det vil være forskjellige typer informasjon om fagene i 
samme periode. 

• Alle skal i tillegg registrere minst ett reserveønske inne i 
systemet. 

Valg #1



• Programfagene blir satt i gang hvis det er mange nok
søkere til faget. 

• Pga. begrensede ressurser kan du måtte regne med at 
ett eller flere fag i skjemaet ikke blir satt opp.

• Hvis det er oversøking til fag bruker skolen følgende for å 
avgjøre hvem som får faget:

• Resultat I tidligere fag som dette faget bygger på
• Karaktersnitt fra forrige skoleår

Valg #2



• Enkelte studier krever en spesiell kombinasjon av fag
• Enkelte fag gir ekstra poeng på vitnemålet

• Les mer om dette på samordna opptak sine sider: 
• https://www.samordnaopptak.no/

• Poengberegning: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-
uhg/poengberegning/index.html

• Poenggrenser: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-
uhg/poenggrenser/index.html

• Opptakskvoter: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-
uhg/opptakskvoter/index.html

Opptakskrav og poengberegning

https://www.samordnaopptak.no/
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/poengberegning/index.html
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/poenggrenser/index.html
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/opptakskvoter/index.html
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