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Trondheim, 01.07.2022 

 

Kjære elev på vg1 Kunst, design og arkitektur 
 
Hei og velkommen til nytt skoleår. 

 
Vi har behov for tilbakemeldinger fra deg for å sikre at dine ønsker om type 
fremmedspråk og matematikk blir oppfylt. Tilbakemeldingene gir du ved å fylle 

ut ønskene i webskjemaet valg av fag. Frist 3. august. 
 

Vi vil også informere om behovet til utstyrspakke.  

 

Informasjon om valg av fremmedspråk  

Alle elever på de studieforberedende utdanningsprogrammene skal ha et 

fremmedspråk i tillegg til engelsk. Vi tilbyr følgende fremmedspråk:  
• Fransk nivå I 
• Fransk nivå II  

• Russisk nivå I 
• Spansk nivå I+II  

• Spansk nivå II  
• Tysk nivå II  

 

Fremmedspråk nivå II bygger videre på det fremmedspråket du har hatt i 
ungdomsskolen. Dersom du ikke ønsker å fortsette på nivå II i dette 

fremmedspråket, kan du begynne på nivå I i et annet fremmedspråk. Du kan 
velge mellom fransk nivå I og russisk nivå I. Faget avsluttes etter vg2. 

 
Dersom du ikke har fullført fremmedspråk i ungdomsskolen, må du velge spansk 
nivå I+II. Faget avsluttes etter vg3. Elever som må ha nivå I+II blir prioritert til 

dette faget framfor elever som ønsker å bytte fremmedspråk. 
 

Vi gjør oppmerksom på at Trøndelag fylkeskommune i skoleåret 2022-2023 tilbyr 
et nettbasert tilbud i kinesisk. Du finner mer informasjon om dette på: 
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-nettskole/tilbud-elever/kinesisk-i/ 

  
Spørsmål om valg av fremmedspråk rettes til avdelingsleder Bruno Teixeira:  

E-post: bruco@trondelagfylke.no 
Tlf.: 458 53 781 (fra 1. august)  
 

Av hensyn til planleggingen må vi ha svar fra deg så snart som mulig etter at du 
har fått beskjed om inntaket. Tilbakemeldingene gir du ved å fylle ut ønskene i 

webskjemaet valg av fag. Frist 3. august. 
 

Informasjon om valg av matematikk  

https://trondelag.pameldingssystem.no/valg-av-fag-for-vg1-studieforberedende-charlottenlund-vgs
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-nettskole/tilbud-elever/kinesisk-i/
mailto:bruco@trondelagfylke.no
https://trondelag.pameldingssystem.no/valg-av-fag-for-vg1-studieforberedende-charlottenlund-vgs
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Det er mulig å velge mellom to læreplaner i matematikk, 1T og 1P. Begge 

læreplanene gir generell studiekompetanse. 
 

Læreplan i 1T er teoretisk vinklet, og mest beregnet på de som ønsker å gå 
videre innen realfag. Det kreves arbeidslyst og et godt grunnlag fra før for å 
beherske 1T. Faginnholdet er blant annet algebra med faktorisering, andre- og 

tredjegradslikninger, funksjoner og derivasjon, trigonometri og modellering. 
 

Læreplan i 1P er praktisk vinklet og oppleves mer som matematikken i 
ungdomsskolen. Faginnholdet er blant annet prosent, funksjoner, 
proporsjonalitet og modellering. 

 
For flere detaljer om innholdet i fagene, se læreplanene: 

1P: https://www.udir.no/lk20/mat08-01 
1T: https://www.udir.no/lk20/mat09-01 
 

Det kan være mulig å bytte mellom 1P og 1T etter å ha startet opp, men på 
grunn av riktig dimensjonering er det viktig å gi tilbakemelding på webskjemaet 

om hvilken variant du tror blir riktig for deg.  
 

Uansett valg av type matematikk, vil en teknisk kalkulator til bruk i 
undervisningen være hensiktsmessig, selv om pc-en har kalkulatorfunksjon. 
(Mobiltelefoner blir brukt ved spesielle anledninger i undervisningen og vil ikke bli 

brukt i prøvesituasjoner.) Kalkulatoren kan være av typen Casio FX-82EX. 
 

Spørsmål om valg av matematikk rettes til avdelingsleder Arve Johnny Svendsen: 
E-post: arvsve@trondelagfylke.no 
Tlf.: 917 37 820 (fra 1. august) 

 
Av hensyn til planleggingen må vi ha svar fra deg så snart som mulig etter at du 

har fått beskjed om inntaket. Tilbakemeldingene gir du ved å fylle ut ønskene i 
webskjemaet valg av fag. Frist 3. august. 

 

 
Andre spørsmål om medier og kommunikasjon rettes til avdelingsleder Robert 

Morsund:  
E-post: robmo@trondelagfylke.no, telefon: 928 39 984 (fra 1.august)    

  
  

  
Med vennlig hilsen  
  

Marit Flak Stovner  Robert Morsund   
Rektor  Avdelingsleder MK  

 
 
 

På neste side er informasjon om utstyrspakke  

https://www.udir.no/lk20/mat08-01
https://www.udir.no/lk20/mat09-01
mailto:arvsve@trondelagfylke.no
https://trondelag.pameldingssystem.no/valg-av-fag-for-vg1-studieforberedende-charlottenlund-vgs
mailto:robmo@trondelagfylke.no
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Utstyrspakke for vg1 Kunst, design og arkitektur  

 
 

Jeg_________________________ (elevens navn) tar ut min utstyrspakke på 
Charlottenlund vgs og jeg godtar å få regningen fra skolen. Utstyrspakken er 

obligatorisk for alle elevene Kunst, design og arkitektur ved Charlottenlund vgs, 
for skoleåret 2022-23.  
 

Ved signatur av denne avtalen aksepterer jeg at skolen fakturer meg for 
utstyrspakken.   
 

Utstyrspakken er på kr 1000,- for hele skoleåret, den betales i to avdrag ett i 
1.termin og ett i 2.termin a kr 500,- Dersom faktura ikke blir betalt vil kravet bli 

sendt til inkasso.  
 

Utstyrspakken inneholder privat utstyr og materialer, og består av:  
- ulike tegnesaker  
- ulike materialer  

 
 

  
Dato: ________  
 

Elevens underskrift: ________________________  
  

For elever under 18 år må foreldre/foresatte samtykke til avtalen. Ved signatur 
fra foreldre/foresatte samtykker jeg/vi til denne avtale og aksepterer at jeg/vi er 
økonomisk ansvarlig for å dekke kostnaden for utstyrspakken.  

 
 

Dato: __________  
 
Foreldre/foresatte underskrift: _________________________  

 
 

  
 

Avdelingsleder: Robert Morsund  
 

  

   

Robert Morsund  
Fagleder  
Charlottenlund videregående skole   
Skype: robmo@trondelagfylke.no  
74 17 49 63 / 928 39 984  
74 17 41 00 (sentralbord)  

www.charlottenlund.vgs.no  

 

mailto:sip:robmo@trondelagfylke.no
http://www.charlottenlund.vgs.no/

