Til elever vg3 ST
UNNTA OVERSKYTENDE FAG FRA UTSKRIFT PÅ VITNEMÅL
§ 3-40 i forskrift til opplæringsloven åpner for at det er mulig å få ført karakterer i fag som går
utover minstekravet til studiekompetanse på førstegangsvitnemålet.
Utdanningsdirektoratet har utfyllende bestemmelser for føring av vitnemål i dokumentet «Føring av
vitnemål og kompetansebevis i videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2022.» Der står det blant
annet at:
- Elever som tar fag utover fastsatt minstekrav til timetall og fagsammensetning, kan velge om disse
fagene skal føres på vitnemålet. Det samme gjelder om fagene er tatt som privatist.
- Det er ikke tillatt å erstatte et fag tatt som elev med et annet fag tatt som privatist på
førstegangsvitnemål.
- Kravet om antall eksamener i henhold til gjeldende bestemmelser om uttrekk til eksamen, må
være oppfylt.
Elever på ST må ha minimum 840 timer valgfrie programfag for å få vitnemål.
560 årstimer må være fra eget programområde (fordypningsfag). Disse fagene kan ikke unntas fra
føring på vitnemål.
280 årstimer kan være programfag fra eget programområde eller fra andre studieforberedende
utdanningsprogram. Elever som leser fremmedspråk fellesfag I+II over tre år, trenger 140 årstimer
valgfrie programfag i tillegg til fordypningsfagene.
Elever som har valgt REA3022 Matematikk R1 eller REA3026 Matematikk S1 i stedet for MAT1015
Matematikk 2P, må ha et programfag på minimum 84 årstimer i tillegg til 840 årstimer for å få
vitnemål. Matematikk R1 eller S1 kan ikke unntas fra føring på førstegangsvitnemål.
Jeg har flere valgfrie programfag enn minstekravet. Jeg er klar over at jeg ikke kan bytte ut et
valgfritt programfag tatt som elev, med et annet fag tatt som privatist på mitt førstegangsvitnemål.
Jeg er klar over at valgfrie programfag som jeg har vært trukket ut til eksamen i, ikke kan fjernes
fra vitnemålet mitt.
Jeg ønsker at følgende valgfrie programfag ikke skal føres på vitnemålet mitt:
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