
Velkommen til idrettsfag på Bleiker vgs



Viken viser vei. viken.no

Idrettsfag Bleiker vgs 2022
• Breddeidrett
• Toppidrett



Overføring av idrettsfag fra Asker vgs

• Høsten 2022 overføres idrettsfag 
fra Asker vgs til Bleiker vgs.
• Sentralt lokalisert på Risenga med 

svært gode fasiliteter.
• Disponerer helt nye Leikvoll C.
• Ny og totalrenovert skole
• Idrettslærere fra Asker blir med 

over
• Sterkt læringstrykk





Fag og timefordeling idrettsfag
• På Vg1 er det fellesfag og obligatoriske programfag innen idrettsfag. I tillegg 
kan eleven velge mellom toppidrett og breddeidrett.

• På Vg2 har du fellesfag og programfag. Her kan du også velge toppidrett og 
breddeidrett. Det samme gjelder for vg3

• Elevene kan velge mellom tysk, fransk eller spansk som fremmedspråk

• Elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen må velge et 2. 
fremmedspråk i Vg3 i stedet for valgfritt programfag. Vi tilbyr da tysk.



VG1 VG2 VG3

Toppidrett /

Breddeidrett (140t)

Toppidrett/ 

Breddeidrett (140t)

Toppidrett/

Breddeidrett (140t)

Aktivitetslære (140t) Aktivitetslære (140t) Aktivitetslære

Fellesfag:

Norsk (113t)

Engelsk (140t)

Matte (1p,1T) (140t)

Fremmedspråk(113t)

Naturfag (140t)

Idrett og samfunn (56t) Idrett og samfunn (84t)

Treningsledelse 1 (56t) Treningsledelse 1+2 (112t)

Treningslære 1 (84t) Treningslære 2

Fellesfag:

Norsk (112t)

Geografi (56tt)

Historie (56tt)

Matte (2P, 1S, 1R)

Samfunnskunnskap (84t)

Fremmedspråk (113t)

Fellesfag:

Norsk (168t)

Historie (113t)

Religion og etikk (84t)



Valg matematikk

• Vg1- Elevene kan velge mellom 1P og 1T
• Vg2- Elevene kan velge mellom 2P, 1S og 1R



Toppidrett med idrettspoeng

• Tilrettelegging for å kunne kombinere satsing på skole og idrett
• Nytt av året er idrettspoeng. 
• Inntil 50% av plassene ved idrettsfag kan få tildelt inntil to 

idrettspoeng.
• Basert på tidligere resultater, uttales fra trener/klubb og 

motivasjonsbrev. 
• Søknadsbrev ligger på skolens hjemmeside.



Nye Leikvoll C



Hvordan blir toppidrett i praksis?

• Timene legges til dagens start.
• Samarbeid mellom elev, lærer, trener. (totalbelastning)
• Noen idretter kan bli i grupper der det er naturlig.
• Samarbeid på tvers av idretter.
• Teori.
• Tilrettelegge for samlinger/ konkurranser.



Hvor foregår timene?

• Vi disponerer Leikvoll C og A
• Styrkerom i Leikvoll C
• Askerhallen
• Håper på Ishallen
• Andre lokaliteter ved behov.
• Mulighet til å ha timene andre 

steder. (Eks svømming, ski osv)



Slik søker du idrettsfag med programfag 
toppidrett
• Må søke idrettsfag med 

toppidrett som nummer en for å 
kunne få tildelt idrettspoeng.
• Søker på vigo.no innen 1. mars
• Sender utfylt tilleggsskjema til 

Bleiker vgs (Skjema på skolens 
hjemmeside)



Hvis det er noe du 
lurer på kontakt 
oss gjerne.
Bjørn-Harald Garfjell

Avdelingsleder Idrettsfag/ påbygg

90 13 47 71

bjornga@viken.no

For mer info se skolens hjemmeside

https://viken.no/bleiker-vgs/
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