VALGSKJEMA TIL VG3 OG VG4 IDRETTSFAG 2020-2021
For nærmere orientering om fag og fagvalg vises til skolens fagkataloger som ligger på skolens
hjemmeside. Her finner du også en beskrivelse av alle fag.
PROGRAMFAG
I tillegg til programfagene toppidrett eller breddeidrett kan du velge programfag fra
studiespesialisering.
Alle fagene i kolonne 1, 2 og 3 er på 5 timer per uke.
Dersom du må ha fremmedspråk fellesfag på vg3, krysser du av for dette i kolonne 2.
NB! Du kan kun velge ett fag i hver kolonne.

PROGRAMFAG FRA STUDIESPESIALISERING
Heimdal vgs legger til rette for at elever på idrettsfag skal ha mulighet til å kvalifisere seg for
studier med spesielle opptakskrav. Det betyr å ta realfag eller kombinasjoner av realfag. Du kan
bruke inntil 10 t/u til dette. På blokkskjemaet finner du fagene i kolonnene 2 og 3.
Hvis du ønsker full fordypning i fagene matematikk, fysikk og kjemi over tre år, må du følge et
spesielt løp:
Matematikk R1 og fysikk 1 på vg2
Matematikk R2 og kjemi 1 på vg3
kjemi 2 og fysikk 2 på vg4
Dersom det er ledige plasser på gruppene i andre programfag enn de som er nevnt ovenfor, kan
idrettselever få plass.
IGANGSETTING AV PROGRAMFAG
Skolen går ut med et bredt tilbud av programfag. Om en gruppe blir for liten til å settes i gang, må
noen elever velge om. Berørte elever er vil få beskjed
TILDELING AV PROGRAMFAG
Endelig tildeling av fag skjer etter inntaket til høsten.
FRIST FOR LEVERING ER FREDAG 31. JANUAR 2020.
Skjemaet leveres i ekspedisjonen.
Lykke til!

Marte Snorroeggen Wivestad
Avdelingsleder

Valgskjema programfag VG3-4 ID 2020-2021
Navn: _____________________________________

Klasse: ______________

Jeg velger meg følgende fag fra blokkskjemaet (kryss av):

Blokkskjema for idrett VG3 og VG4 2020-2021
Blokk 1

Blokk 2
Programfag VG3 og VG4 Idrett

Realfag

Kjemi 1 (for vg3)
Fysikk 2 (for vg4)
Biologi 2

Språk,
samfunnsfag og
økonomi

Blokk 3
Matematikk R2 (for vg3)
Kjemi 2 (for vg4)
Geofag 2

Psykologi 2

Rettslære 2

Politikk og
menneskerettigheter

Sosialkunnskap

Obligatorisk fremmedspråk
I+II
Idrett
Toppidrett3
Breddeidrett 3

Blokkskjema for idrett/stud.spes. VG2 2020-2021
Blokk 1
Realfag

Blokk 2
Informasjonsteknologi 1

Blokk 3
Fysikk 1
Kjemi 1

Språk,
samfunnsfag
og økonomi

Sosiologi og sosialantropologi

Internasjonal engelsk

Entreprenørskap 1

Psykologi 1

Samfunnsgeografi

