
Europalinjen 
 

Jessheim videregående skole 

Hva er Europalinjen? 
Europalinjen er en treårig studiespesialiserende 

linje for elever som er spesielt interessert i 

samfunnsfagene og fremmedspråk. Hovedtemaet 

for undervisningen på denne linjen er Europas 

politikk, historie, kultur, identitet og språk. 

Europalinjen er organisert etter ordinære 

retningslinjer for studiespesialiserende løp, og 

elevene som tar denne linjen får generell 

studiekompetanse. 

Hvorfor Europa? 
Europa er den verdensdelen Norge tilhører og 

her finner vi våre nærmeste allierte og 

samarbeidspartnere. For norsk historie, kultur og 

økonomi spiller Europa en langt mer sentral rolle 

enn noen annen del av verden. 

Verden trenger den innsikten og de løsningene 

statsvitere og filologer bidrar med. De forsker på 

alt det mennesker gjør sammen. De fleste av våre 

problemer har vært skapt av forhold vi selv forårsaker. Studier av kultur, politikk, historie og språk gir 

forståelse for dette, og grunnlaget for å kunne overvinne utfordringene. 

Gode kunnskaper i engelsk er nødvendige for å kunne fungere i et internasjonalt arbeidsliv og for å 

nyte godt av alminnelige kulturtilbud i vårt land. De som er i stand til å reise ut for å mestre et tredje 

eller fjerde språk, som fransk, tysk og spansk, besitter en spesialisert ferdighet som de fleste mangler. 

For å forstå andre samfunn er det ingenting som erstatter det å tilegne seg andres språk. De som kan 

flere enn to språk får en stor fordel i arbeid og studier. 

Hva vil vi med Europalinjen? 
Europalinjen ved Jessheim vgs er et tilbud der vi bruker samfunnsfagene og fremmedspråk for å 

studere Europa som hovedtema. Elevene oppnår generell studiekompetanse og vil blant annet: 

• få interesse og forståelse for betydningen av europeiske språk og kulturen i europeiske land 

• få økt kunnskap om politikkutforming i vår verdensdel og se hvordan de europeiske landene 

har blitt mer og mer integrert politisk, økonomisk og kulturelt 

• få kunnskap om hvilke muligheter som ligger i Europa, bli motivert for internasjonalt arbeid 

og satt i stand til å gjennomføre studier ved europeiske høgskoler og universiteter 

• få innsikt i hvordan samfunnsvitenskapene er relevante for arbeidslivet og bli motivert av 

karrieremulighetene i ulike samfunnssektorer 



På Europalinjen vil elevene få bruke de ulike fagene sammen for å studere temaer vårt samfunn og 

vårt kontinent. Elevene blir utfordret til å bruke kunnskapene sine sammen i praktiske øvelser. 

Europalinjen skal også være en demonstrasjon av hvordan vi bruker samfunnsfagene og språk til å 

løse utfordringene samfunnet vil møte i framtiden. 

Hva gjør vi på Europalinjen? 
Elever som velger Europalinjen vil få spesialisere seg i fag som historie og filosofi, 

samfunnsøkonomi, sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter. Elevene får 

engelsk i tillegg til fransk, tysk eller spansk. Vi vil utnytte mulighetene elevene får ved å være i en 

egen klasse til å gjennomføre prosjekter og opplegg som en vanlig timeplan ikke gir rom for: 

• Deltakelse ved Model European Parliament (MEP) 

• FN-rollespill i regi av FN-sambandet 

• Tilbud om utveksling med skoler i Spania, Tyskland og Frankrike 

• Planlagte studieturer til europeiske byer som Strasbourg og Brussel 

• Egne fagdager og temauker der europeiske tema står i fokus 

• Foredrag og undervisning fra aktører som jobber med europeiske spørsmål til daglig 

Hvordan komme inn på Europalinjen? 
Søk deg til Jessheim vgs på studiespesialiserende program (ST). Fyll ut søknadsskjema og send det til 

Hans Kristian Toft hansto@viken.no , eller Morten Grønbeck mortengro@viken.no når du har fått 

skoleplass. De som blir tatt opp blir satt inn i Europaklassen. 
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