
1

 2021/22

Utdanningstilbud

@Frederik2vgs

frederikiivgs



4
6
8
9
10
11
12

13
14
15
16

Hvem er Frederik II...................................

Rektor............................................................

Studiespesialisering..................................

STU med bærekraft og innovasjon........

STU med forskerlinje.................................

STU med toppidrett.....................................

International Baccalaureate (IB)...........

Idrettsfag.......................................................

Salg, service og reiseliv (SSR)...............

SSR: yrkes- og studiekompetanse........ 

SSR med toppidrett.....................................

Påbygging til generell

Forsterket avdeling Sandveien.......

Erasmus + .............................................

Elevrådet.................................................

Hjelp og rådgivning.............................

MOT-skole.............................................

Kantina....................................................

Biblioteket..............................................

Kreativt verksted.................................

#Flottefolkpåfrederik........................

17
18
19
20
22
23
24
25
26
28

studiekompetanse...............................

Innhold: 

32



4 Telefon
69 36 64 00

Åpningstider
Mandag–fredag  
kl. 08.00–15.30

frederikllvgs@viken.no Merkurveien 2
1613 Fredrikstad

Skolens 
hjemmeside:
Scan koden.

Frederik II er opptatt av å ruste elevene for fremtiden. Vi jobber for å 
gi elevene våre en relevant utdanning ved å utvikle og styrke deres 
kompetanse, kunnskap og ferdigheter.

Hos oss er vi kreative realister, praktiske dagdrømmere, aktive og 
engasjerte innovatører og ikke minst stolte over å være en del av et 
mangfoldig og ressurssterkt lokalsamfunn.

Velkommen til oss!

Vi er Frederik II
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Jeg liker å tenke på Frederik II som en skole med et høyt tak, men 
uten vegger.  
 
Høyt under taket betyr at det er plass til alle typer unge 
mennesker som respekterer hverandre og lærer av hverandre. 
For det er gjennom vår ulikhet at vi vokser.  
 
Uten vegger betyr at Frederik er en skole som er åpen mot 
samfunnet. Som er en del av samfunnet. Der elevene går ut av 
skolen for å treffe de mest interessante samarbeidspartnerne, 
og der de mest interessante samarbeidspartnere kommer inn 
til oss. Det kan enten være samarbeidspartnere fra Fredrikstad, 
andre steder i Norge, Europa eller fra andre verdensdeler. Som 
elev ved Frederik får du muligheten til å utvikle deg som både 
verdensborger og lokalpatriot. 
 
Jeg tenker også på Frederik som en klesbutikk der du ikke får 
klær som er hyllevare, men som er skreddersydd til deg. Det betyr 
at vi ønsker å tilby deg det du liker, det du trenger og det som 
passer for deg. Og at antrekket du får her hos oss er ditt eget og 
sier noe om hvem du er og hvem du ønsker å bli; et individ i et 
mangfoldig og inkluderende fellesskap, der alle er likeverdige. 
 
Velkommen som elev ved Frederik II.  
 

Hilsen Leif Østli

Verdensborger  
og lokalpatriot

rektor ”Som elev ved Frederik får du 
muligheten til å utvikle deg 
som både verdensborger og 
lokalpatriot”
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Studiespesialisering Studiespesialisering: 
bærekraft og innovasjon

Studiespesialisering er det 
største utdanningsprogrammet 
på Frederik II. Som elev på 
dette utdanningsprogrammet 
forbereder lærerteamet deg godt 
til videre studier på høyskole 
eller universitet. Hos oss kan 
du få både generell og spesiell 
studiekompetanse.
 
Vg1-elevene har bare fellesfag. 
Vi bruker året til å gjøre deg 
godt kjent med klassen og 
lærerteamet, og vi veileder deg 
i læringsarbeidet. I løpet av det 
første året vil vi også forberede 
deg på fagvalget som gjelder vg2 

Er du en av dem som blir 
engasjert og ivrig i diskusjoner 
om klimautfordringene, om 
hvordan ungdom kan inkluderes 
i politikken eller hvordan vi kan 
bruke teknologi til å løse noen av 
klimautfordringene? Ja, da er dette 
et tilbud som vil passe for deg. 
Som elev i denne klassen møter du 
andre som også engasjerer seg i 
disse spørsmålene. Lærerteamet 
i denne klassen retter fokus mot 
bærekraft, entreprenørskap og 
innovasjon, og jobber tett med 
reelle utfordringer for å gi deg en 
aktiv læringsprosess. 
 
Vi legger opp til en fleksibel 
timeplan der elevene skal 

og vg3. Vi er blant de skolene i 
landet som tilbyr flest programfag 
for elevene i andre og tredje 
klasse på studiespesialisering. 
Her får du mulighet til å sette 
sammen din egen fagkrets med 
utgangspunkt i interesse og 
ønsker for videre studier. Du kan 
fordype deg i realfag, samfunnsfag, 
økonomi eller språkfag. Vi har 
dyktige karriereveiledere som 
hjelper deg med å sette sammen 
den fagkretsen som passer best 
for deg. 
 
 
Kontaktperson:  
John-Inge Skaardal 

jobbe med ulike metoder på 
tvers av fagene. Gjennom et 
samarbeid med lokale, nasjonale 
og internasjonale aktører 
får du mulighet til å drøfte 
problemstillinger sammen med 
fagpersoner. Vi vet at det er mange 
samfunnsengasjerte ungdommer i 
vårt lokalsamfunn som gleder seg 
til å begynne på videregående. Her 
vil vi oppmuntre engasjementet 
ditt, gi deg kunnskap til å begrunne 
synspunktene dine og forberede 
deg godt på videre studier. 
 

Kontaktperson: 
John-Inge Skaardal
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Studiespesialisering 
med forskerlinje

Har du lyst til å løse 
vitenskapelige problemer? Vil du 
være i et læringsmiljø sammen 
med andre som også er glad i 
realfag? Da er dette et tilbud for 
deg! Dette er et faglig tilbud for 
elever som ønsker å studere for 
eksempel medisin, ingeniørfag 
eller arkitektfag. Forskerlinjen 
er riktig valg for deg som liker 
matematikk og naturfag og for 
elever som vil fordype seg i 
naturvitenskap på nye, kreative og 
aktive måter. 
 
Vi legger opp til en fleksibel 
timeplan der elevene skal jobbe 
med ulike metoder på tvers av 
fagene. Som elev innenfor dette 
tilbudet får du en ny vei til spesiell 

Er du en aktiv idrettsutøver som 
ønsker å kombinere satsing på 
idrett og skole? Som elev i denne 
klassen får du anledning til å satse 
fullt på idretten din, samtidig som 
du er elev på studiespesialisering 
og kan velge blant annet full 
realfagskompetanse. 

Det som skiller denne klassen 
fra en vanlig idrettsfaglig klasse 
er at det ikke er idrettsfag 
inkludert, som for eksempel 
aktivitetslære, idrett og samfunn 
eller breddeidrett. Disse fagene 
er tatt ut for å frigjøre tid til din 
egen satsing. Toppidrett legges 
inn som et fag allerede fra vg1 og 
følger deg til vg3. Til forskjell fra 

Studiespesialisering 
med toppidrett

studiekompetanse. Vi jobber for at 
elevene skal få både teoretisk og 
praktisk kompetanse. I vg1 får du 
i tillegg til de vanlige STU-fagene 
«Teknologi og forskningslære». I 
vg2 og vg3 velger du selv hvilket 
fokusområde du ønsker å fordype 
deg i. For å gi deg virkelighetsnær 
læring, samarbeider vi med flere 
bedrifter og organisasjoner lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Det 
gir deg mulighet til å utforske 
problemstillinger sammen med 
fagpersoner innenfor mange og 
varierte fagfelt. Vi vet at det er 
mange som ønsker seg en karriere 
innenfor realfag, og vi vil støtte 
og inspirere deg slik at du er godt 
forberedt som student. 

Kontaktperson:  

en ordinær studiespesialiserende 
klasse, får du 7 timer i timeplanen 
din satt av til egentrening. Her vil 
lærerteamet veilede deg og være 
tett på både i din sportslige og 
faglige utvikling. 
 
Lærerteamet legger til rette for 
et tett samarbeid med et utvalg 
klubber og trenere på dagtid. Vi 
vet at som idrettsutøver trenger 
du fleksibilitet i hverdagen, og 
vi som skole vil tilrettelegge og 
oppmuntre til at du lykkes både 
faglig og i idretten. 
 
Kontaktperson: Helen Wernersen
 

John-Inge Skaardal
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Har du et ønske om å studere 
i utlandet etter videregående 
skole? Liker du å jobbe 
selvstendig og utforskende med 
kreative og utfordrende oppgaver? 
Er du interessert i å studere 
færre fag, men med ekstra mye 
fordypning? Da er kanskje IBs 
diplomprogram noe for deg. 

IBs diplomprogram er et 
toårig program som er et 
alternativ til vanlig vg2 og 
vg3 studiespesialiserende 
utdanningsprogram. All 
undervisningen foregår på 
engelsk og etter internasjonale 
læreplaner. Du velger seks 
fag som du skal ha i to år fra 

Ønsker du at idrett skal være 
en viktig del av skolehverdagen 
din samtidig som du ønsker 
generell studiekompetanse? 
Ja, da er dette uten tvil et 
utdanningsprogram for deg. 
Her er det aktivitet som står i 
sentrum. Idrettslinja tilbyr idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet 
på alle nivåer. Du kan velge 
toppidrett og satse på idretten 
din, eller velge breddeidrett og få 
et mer allsidig aktivitetstilbud.
 
Som elev på dette 
utdanningsprogrammet legger 
vi til rette for en kombinasjon 
av fysisk aktivitet og arbeid med 
teoretiske fag. Lærerteamet på 
idrettsfag jobber hver dag for 

International  
Baccalaureate (IB) 

Idrettsfag

ulike fagområder, som språk og 
litteratur, samfunnsvitenskapelige 
fag, realfag og matematikk. Vi 
anbefaler at du tar matematikk 1T 
i vg1 dersom du planlegger å gå 
videre på IB. I tillegg har du fagene 
CAS (creativity, activity og service) 
og Theory of Knowledge (TOK). 

Etter å ha fullført IB diploma-
program vil du få et internasjonalt 
høyt anerkjent vitnemål, enten 
med generell eller spesiell 
studiekompetanse. Som elev hos 
oss på IB vil du være svært godt 
forberedt på høyere studier.  

Kontaktperson: Lise Ringstad

å gi elevene spennende dager 
både i og utenfor klasserommet. 
Et høydepunkt for mange av 
våre elever er friluftsturene, 
som vi gjennomfører hvert 
år. Turene skaper et tett bånd 
mellom elevene, og de er fulle av 
læringsopplevelser. 
 
På idrettslinja jobber lærerteamet 
for at elevene skal oppleve 
glede, mestring og variasjon i 
hverdagen. Du blir tett fulgt opp 
av et lærerteam som har høy 
idrettsfaglig kompetanse og
trenererfaring, og som jobber 
sammen for at elevene på
idrettslinja skal ha innholdsrike 
og spennende dager. 
 
Kontaktperson: Helen Wernesen 
 

 Toppidrett - breddeidrett - friluftsliv
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Salg, service og reiseliv

Ønsker du å arbeide med 
kundebehandling innenfor salg- 
eller reiselivsbransjen? Drømmer 
du om å jobbe med sikkerhet, 
markedsføring, IT eller kanskje 
få en jobb innen hotellbransjen? 
Da er dette noen av de mange 
karrieremulighetene du får ved å 
velge Salg, service og reiseliv. 

Som elev på dette utdannings-
programmet gir vi deg både 
teoretisk og praktisk kunnskap 
og kompetanse. For oss er det 
viktig å samarbeide tett med 
næringslivet slik at vi kan gi 
våre elever verdifull og relevant 
arbeidserfaring. På Salg, service 
og reiseliv lærer du blant annet 
om markedsføring og innovasjon, 
kultur og samhandling og 

Salg, service og reiseliv
yrkes- og studiekompetanse

Ja takk til dobbel kompetanse. 
YSK er et utdanningsløp 
som gir deg både fagbrev og 
generell studiekompetanse. 
Utdanningsprogrammet vil gi deg 
muligheter til flere yrker innen 
handel, reiseliv og sikkerhet. 
Kombinasjonen av opplæring 
i skole og bedrift vil gi deg 
trening i å arbeide selvstendig 
og ta egne valg. Som elev på 
dette utdanningsprogrammet vil 
du få tett oppfølging gjennom 
de fire årene både fra skolen 
og fra bedrifter. Løpet gir 
deg god teoretisk og praktisk 
kompetanse som er relevant i 
mange bransjer. Vi inviterer ofte 

økonomi og administrasjon. Du 
lærer også hva som skal til for 
å starte, drive og lede en bedrift. 
I både vg1 og vg2 har du faget 
Yrkesfaglig fordypning (YFF) der 
du har praksis i bedrift én dag i 
uken. 

Lærerteamet på Salg, service 
og reiseliv vil at du skal ha det 
gøy mens du lærer. På vg1 er 
alle timer parallellagt. På dette 
utdanningsprogrammet er vi 
opptatt av god samarbeidskultur 
- vi jobber tett sammen for å lære 
av hverandre og utvikle oss 
sammen. Dette er en del av den 
viktige forberedelsen til 
arbeidslivet som venter elevene 
på Salg, service og reiseliv. 

Kontaktperson: 

inn folk fra næringslivet for å gi 
elevene aktuell og praksisnær 
kompetanse. 

Lærerteamet på YSK jobber 
aktivt for at elevene skal oppleve 
mestring i læringssituasjoner 
og som en del av fellesskapet i 
klassen. Her vil du bli godt kjent 
med lærerne dine, som er viktige 
veiledere for deg både i fagene og 
mens du er i praksis. Som elev på 
dette utdanningsprogrammet vil du 
få lønn som lærling fra vg1.  
Egen søkerkode i Vigo.

Kontaktperson: Veslemøy Gjeldnes

4-årig

Veslemøy Gjeldnes
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Har du gått yrkesfag, men ønsker 
å få generell studiekompetanse? 
Da kan du velge påbygg.

Du kan oppnå generell 
studiekompetanse ved å fullføre 
og bestå vg3 påbygging til generell 
studiekompetanse etter at du har
fullført og bestått vg1 og vg2 fra 
et yrkesfaglig utdanningsprogram 
eller oppnådd yrkeskompetanse 
(med eller uten fag- eller 
svennebrev).

Velger du påbygg vil du få generell 
studiekompetanse og kan studere 

Påbygging 
til generell studiekompetanse

på høgskoler og universiteter. 
Hva du lærer er avhengig av om 
du velger påbygg til generell 
studiekompetanse eller påbygg 
med fordypning i realfag.

Påbyggsklassene er samlet 
i mange timer i uken og blir 
en sammensveiset gjeng. 
Lærerteamet jobber tett sammen 
for at påbyggselevene våre skal 
lykkes, trives og være klare for 
videre studier. 

Kontaktperson: 
John-Inge Skaardal

 
 
På dette programmet tilbyr vi deg 
som driver aktiv idrett, muligheten 
til å kombinere satsingen på idrett 
med en yrkesfaglig utdanning. 
Her kan du satse fullt på idretten 
din samtidig som du etter to år på 
skolen kan fortsette utdanningen 
som lærling innenfor salg, reiseliv 
eller sikkerhet. Alternativt kan 
du ta et 3. påbyggingsår for å få 
generell studiekompetanse.

Markedsføring, innovasjon, kultur 
og samhandling og økonomi og 
administrasjon, er noe av det 
sentrale du lærer her. Du lærer 
også hva som skal til for å starte, 
drive og lede en bedrift.

Salg, service og reiseliv 
med toppidrett

Det frigjøres timer gjennom faget 
yrkesfaglig fordypning på vg1 og 
vg2 slik at du kan satse på idretten 
din gjennom toppidrettsfag 
innenfor ishockey, fotball, håndball, 
innebandy, svømming m.m. 
Lærerteamet legger til rette for 
et tett samarbeid med et utvalg 
klubber og trenere på dagtid. Vi 
vet at som idrettsutøver trenger 
du fleksibilitet i hverdagen, og 
vi som skole vil tilrettelegge og 
oppmuntre til at du lykkes både 
faglig og i idretten. 

Kontaktperson: Veslemøy Gjeldnes
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Ønsker du å gå på en avdeling 
der det er små grupper og mange 
voksne? Vi tilbyr en praktisk 
tilnærming til teoretiske fag. Hos 
oss får du undervisning ut fra ditt 
eget ståsted. Vi har stort fokus på 
læring, utvikling og trivsel.

Kontaktperson: Ådel Tvete

Forsterket avdeling  
Sandveien

«Det er bra å gå i 
Sandveien, vi trives»

«Det er hyggelige 
mennesker her og vi lærer 

mye»

«Jeg har lært 
å lage film».

Frederik II er en ERASMUS+-skole. 
Det betyr at vi samarbeider og har 
utveksling med skoler i mange 
europeiske land. Som elev hos oss 
kan du besøke våre partnerskoler 
og også være vertskap når de 
kommer til oss.

Vi jobber sammen om prosjekter 
som blant annet handler om 
inkludering, kultur, verdier, 

miljø og forståelse på tvers av 
landegrensene. ERASMUS+ er 
perfekt for deg som er nysgjerrig 
på andre lands skikker og verdier, 
som ønsker å lære mer om det 
europeiske samarbeidet og som 
vil knytte kontakter langt utenfor 
Norges grenser. 

Bli med på en grensesprengende 
opplevelse!

18
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 - Alle skal få god og tilpasset undervisning!
- Vi er opptatt av at alle sier hei, eller HÆLLÆ!

- Vi ønsker å bidra i skolens utvikling!

- Skolens elever skal bli sett og hørt!
- Teori om demokrati og medborgerskap utført i praksis!

- Vi sloss for inkludering og respekt!

- Vi er elevenes stemme, og vi blir hørt!

ElevrådetElevrådet

Hei!
Hællæ!
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Elevtjenesten på Frederik II 
består av sos.ped- og spes.ped- 
rådgivere, karriereveiledere, 
helsesykepleier, psykiatrisk 
sykepleier, sosialfaglig veileder 
fra NAV, minoritetsrådgiver og 
miljøterapeut. Vår oppgave er 
å hjelpe deg med utfordringer 
du måtte ha, både på og utenfor 
skolen. Det kan være behov for 
tilrettelegginger i klasserommet, 
kartlegging av psykososiale 
utfordringer og hjelp til valg av 
fag og videre utdanning. Om du tar 
kontakt med en av oss, finner vi ut 
hvem som best kan hjelpe deg.

Det er bare å komme til oss om 
du har behov for å snakke om 
noe, stort eller smått. Vi har 
taushetsplikt. 

Velkommen til oss!

Her finner du kontaktinfo 

til de ulike tjenestene:

Hjelp og rådgivning

Frederik II er en MOT-skole. MOT 
er et holdningsprogram som 
utvikler ansvars- og verdibevisste 
ungdommer. Gjennom et 
inkluderende skolemiljø utvikles 
ungdommens selvtillit, selvrespekt 
og mestringsopplevelse.

Målet med programmet er å 
utvikle robust ungdom som 
inkluderer alle.

Her på Frederik II får alle klasser 
en dedikert MOT-coach. Hvert 
år velges det nye MOTivatorer 

MOT-skole

på vg1, som sammen med MOT-
teamet har ansvaret for mange 
sosiale aktiviteter. MOTivatorene 
er rollemodeller og gode forbilder 
for andre på skolen. De bidrar til å 
gjøre det enklere for de rundt seg til 
å leve, bry seg og si nei, og styrker 
skolemiljøet i en positiv retning.  

MOTs vedier er: 
MOT til å leve

MOT til å bry seg
MOT til å si nei
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Biblioteket vårt er hjertet i skolen
Her jobber det to 
serviceinnstilte 
bibliotekarer 
som er her 
for å hjelpe 
deg. Er du ute 
etter å finne 
informasjon 
til en oppgave, 
er det hit du skal 
komme. Her kan du 
også sitte og jobbe med 
skolearbeid, lese en bok 
eller bare slappe av. 

Kantina

Vi er et knippe lærlinger 
og fagarbeidere som har 
kantinen som klasserom og 
opplæringsarena. Vårt mål er å 
ha fokus på sunne matvaner og gi 
elevene et variert tilbud.                                                                        

Har du behov for spesialkost 
eller at du har ønsker, så kom 
til oss. Vi er alltid åpne for 

Biblioteket
Vi tilbyr også 

veiledningstimer 
til klasser, 
bokprat og mye 
annet. 

Vi har bibliotek på 
begge avdelingene 

våre. Biblioteket 
på Christianslund 

er betjent av Cecilie 
Horgheim, mens biblioteket 

på Frydenberg er betjent av 
Cathrine Bergerud. 

innspill og gode ideer slik at du 
skal få gode matopplevelser.                                                                                                                                  
                                          
Start dagen hos oss med gratis 
havregrøt fra kl 07:30 og la 
deg friste av våre spesialiteter 
gjennom hele skoledagen frem til 
kl 14:00.

Cecilie

Cathrine
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Nytt for skoleåret 2020/2021 er 
"Kreativt verksted". Dette ligner 
ikke et vanlig klasserom - og det 
skal det heller ikke være. Her skal 
du utforske, undersøke, teste og 
produsere. 

Rommet er fylt med teknologi, 
verktøy og gode arbeidssoner. Når 
du har undervisning på "Kreativt 
verksted" får du bruke 3D-printer, 
du kan programmere lego eller 
bruke en av de nyinnkjøpte spill-
pc-ene. 

En viktig ferdighet i framtidens 
arbeidsliv er å være nysgjerrig 
på teknologi. Her vil vi gi deg 
muligheten til å prøve og feile for 
på den måten å bygge relevant 
kompetanse.

Å være kreativ er også en 
ferdighet som forskerne er enige 
om at vil være viktig i arbeidslivet. 
Dette er en ferdighet man må øve 
på, og ingen steder er vel bedre å 
øve enn på et kreativt verksted? 

Kreativt verksted
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#Vennskap#Engasjement

#Samarbeid

#Turglede

#Salg, service og reiseliv

#Trivsel#Kreativitet

#FolkpåFrederik

#Idrettsfag 

#MOT

#Alt er love

#Innsikt

#friluftsturer

#Frederikaksjonen #Frederikfølelsen

#flottefolkpåfrederik
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Her kan du lese mer om 
utdanningstilbudene

Idrettsfag

International 
Baccalaureate :(IB)

Salg, service 
og reiseliv

Studiespesialisering

Scan 
koden


