
Orientering om søknader, 

fagvalg m.m. for ID 

Vg1 til Vg2+Vg3

Orientering om eksamener



VALG SOM SKJER I Vg1 
(litt repetisjon ... )

Valg av obligatorisk fremmedspråk

(I'er- eller II'er-språk)  

(internt valg ved skolestart )

Valg av matematikk-variant 1P eller 1T       
(internt valg ved skolestart )

Breddeidrett / toppidrett



Valg av fag (ID) for neste
skoleår

(internt valg frist 12.febr)

Ønsker å fortsette på Malvik vgs 

vg2 /vg3  

Idrettsfag : valget er gjort , 

ikke inn på VIGO



KRAV TIL OPPTAK vg2

Minst karakter 2 som standpunkt- eller 

underveis-vurdering i alle fag på Vg1

men ...

Elever som ikke fyller dette kravet kan 

likevel taes inn etter særskilt vurdering av den 

skolen som det søkes til



Valg, valg, valg ....



Fag- og timefordeling Idrettsfag

Fellesfag
23 timer / uke

Programfag
7 timer / uke

-----------------
Valgfri 
programfag
5 timer / uke

Fellesfag
18 timer / uke

Programfag
12 timer / uke

-----------------
Valgfri
Programfag
5 timer / uke

Fellesfag
13 timer / uke

Programfag
17 timer / uke

-----------------
Valgfri
Programfag
5 timer / uke

Vg 1 Vg 2 Vg 3



Idrettsfag
Fellesfag

Vg 2 Vg 3

norsk 4 6

I/II språk 4 0/5

samfunnsfag 3 0

geografi 2 0

Matematikk * 3* *

Religion og etikk 0 3

Historie 2 4

idrettsfagene 12 17

Valgbare programfag

Min ant timer 5* 5*

Disse 5 + 5 timene kan velges fra idrettsfags egne programfag

til valg og/eller de valgbare programfagene på

studiespesialisering



VALG AV MATEMATIKK- P, T, R 

ELLER S? (ID og ST)

1P (Vg1)

1T (Vg1)

S1 (Vg2) S2 (Vg3)

R1 (Vg2) R2 (Vg3)

2P (Vg2 ⇨minstekrav gen. stud. komp.)



Fremmedspråkene (ID og ST)

Fremmedspråk i grunnskolen?

JA

Samme språk i Vg1 + Vg2 (nivå II)
Nytt språk i Vg1 + Vg2 (nivå I)

Timetall 4 + 4

Nytt språk i Vg1 + Vg2 + Vg3 (nivå I+II)

Timetall 4 + 4 + 5

NEI





Realfag
Vg2 Vg 3

Matematikk R1 Matematikk R2

Matematikk S1 Matematikk S2

Kjemi 1 Kjemi 2

Fysikk 1 Fysikk 2

Biologi 1 Biologi 2 Fagene kan taes
enkeltvis, men ikke 
hvis det skal inngå i 
fordypning



Språk, samfunnsfag og økonomi

Vg 2 Vg3

Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk Kan taes enkeltvis, men 
ikke hvis det skal inngå i 
fordypning

Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling 1

Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling 2

økonomistyring Økonomi og ledelse

Sosiologi og 
sosialantropologi

Politikk og 
menneskerettigheter

Fagene kan taes enkeltvis,
men ikke hvis det skal 
inngå i fordypningsamfunnsgeografi sosialkunnskap

Psykologi 1 Psykologi 2 Fagene kan taes enkeltvis,
men ikke hvis det skal 
inngå i fordypning

Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2 Fagene kan taes enkeltvis,
men ikke hvis det skal 
inngå i fordypning



Fremmedspråk nivå III / 
nettskolen (Kanskje på skole)

Vg 3

Spansk III bygger på spanskII

Fransk III bygger på franskII

Tysk III bygger på tyskII



Idrettsfag
vg2 vg3

Breddeidrett Breddeidrett

Toppidrett Toppidrett



Eksempler på 
fagvalg 
vg2 + vg3
ID



IDRETTSFAG

Alt 1

Vg 2 
ID

Toppidrett
5 t

= 35 timer 
pr uke

Matematikk 
2P 

3 timer

Vg3 ID Toppidrett
5 t

= 35 timer 
pr uke



IDRETTSFAG

Alt 2

Vg 2 
ID

Breddeidrett
5 t

= 35 timer 
pr uke

Matematikk 2P 
3 timer

Vg3 
ID

Fremmed
Språk
5 t

Bredde
idrett
5 t

=40 timer pr 
uke



Alt 3

Vg 2 ID R1 matematikk 
5 t

Toppidrett
5 t

= 37 timer pr 
uke

Vg 3 ID R2 matematikk
5 t

= 35 timer pr 
uke



Fag-
katalogen



Litt om kompetanser:

Alle med fullført og bestått 3-årig 

skolegang fra de studieforberedende

utdanningene får generell studie-

kompetanse (generell adgang til

studier på høgskole/ universitet)

Noen studier på universitet og 

høgskole krever spesielle fag fra 

videregående skole

Slike studier med særkrav er som 

regel knyttet opp til visse kombin-

asjoner av realfag (matematikk, 

fysikk, kjemi og biologi)



Studier med særkrav ...

- er f. eks. medisin, veterinærmedisin, arkitekt, ingeniør 

o.a.

- særkravene er knyttet til fagene Matematikk R1/R2, 

S1+S2, Fysikk 1, Kjemi 1 osv

Se mer om dette på http://www.samordnaopptak.no/ og 

http://www.vilbli.no/

http://www.samordnaopptak.no/
http://www.vilbli.no/


Noen nyttige nettsteder:

Nettstedet «Vil bli!»:

⚫ http://www.vilbli.no/

* https://utdanning.no

- og til videre studier:

⚫ http://www.samordnaopptak.no/

http://www.vilbli.no/
http://www.vilbli.no/
http://www.samordnaopptak.no/


Eksamen våren 2021

Offentliggjøring av skriftlig trekk våren 2021 
 onsdag 12.mai 2021 kl.09.00

Eksamensplanen våren 2021 

(sentralt gitt eksamen) på hjemmesida   

www.malvik.vgs.no

http://www.malvik.vgs.no/


EKSAMEN vg1

1ID – 20% av elevene blir trukket ut

ID: matematikk 1P/1T  (skriftlig eller

muntlig-praktisk)

engelsk (skriftlig eller muntlig)

naturfag  (muntlig – praktisk)

breddeidrett 1   (praktisk – muntlig)

toppidrett 1 (praktisk – muntlig)



EKSAMEN VG2

2ID: en skriftlig, muntlig eller 
muntlig/praktisk eksamen



EKSAMEN VG3

3ID

* NORSK hovedmål

* + 3  fag , skriftlig, muntlig 
eller muntlig-praktisk. Minst 
ett trekkfag skal være innen 
programområde for idrettsfag



Kontakt Malvik videregående skole:

se kontaktinfo på hjemmesida

⚫Vi blir glade når vi får besøk!


