
Informasjon om MatNat-linja 

Jessheim videregående skole har to tilbud til elever som velger studiespesialisering ved skolen. Ett 
av disse tilbudene er Studiespesialisering med fordypning i matematikk og naturfag – MatNat linje. 
 
Dette skal være et tilbud til elever som er interessert i matematikk, naturfag, naturvitenskap og 
teknologi, og som kan tenke seg en karriere innen slike fagområder. 
 
I tillegg vil vi på dette studietilbudet ha ekstra fokus på prosjekter, tverrfaglighet og dybdelæring. 
 
 

Elevene får 

• Full fordypning i realfag 

• Oppfylt nye opptakskrav til høyskoler og 
universiteter 

• Kompetanse som er etterspurt i 
arbeidslivet 

• Teknologi og forskningslære 1 i 1. klasse 
(5 uketimer ekstra) 
 

Hva gjør vi 

• Prosjektbasert arbeid med tverrfaglig 
samarbeid 

• Jessheim vgs er en universitetsskole og 
har samarbeid med bl.a. NTNU, LHL-
sykehuset, UiO, Teknisk Museum Oslo 
og Akershus energi 

• Vi skal ha oppstartstur for å bygge godt 
klassemiljø 

• Ytterligere satsing på klassemiljø ved at 
elevene går sammen de fleste timer 
over tre år 

• Mulighet for studietur i løpet av de tre 
årene 

Opptakskrav 

• Eleven må være glad i matematikk og 
naturfag 

• Bør ha 4 eller bedre i matematikk 

• Eleven må ha fremmedspråk fra 
ungdomsskolen 

• Elever som har forsert matematikk kan 
selvsagt søke 
 

Søknadsinformasjon 
Elevene søker seg inn på SF utdanningsprogram 
på Jessheim videregående skole. 
Gå så inn på søknadsskjemaet på skolens 
hjemmeside og søk om plass. 
Eller du kan gi beskjed til studieleder Bente 
Taraldsen (benteta@viken.no) 
om at du ønsker og gå i MatNat-klassen. 

Hvordan komme inn på MatNatlinjen? 
Søk deg til Jessheim vgs på studiespesialiserende program (ST). Når du har mottatt melding om at du 

har fått plass, takker du ja. Deretter går du inn på skolens hjemmeside og søker om plass på 

MatNatlinjen på et eget skjema som du finner på en lenke. Søknadsfristen her er 1.august. De som blir 

tatt opp vil bli delt inn i en egen MatNatklasse. 

Skolen tar forbehold om et tilstrekkelig antall søkere for at linjen skal startes opp. Ved eventuell 

oversøkning prioriteres søkerne etter inntakspoeng. 

Ta gjerne kontakt med oss på realfagsseksjonen om dere ønsker ytterligere informasjon. 

Bente Taraldsen, avdelingsleder realfag, benteta@viken.no 

Frode Sterten Heide, kontaktlærer MatNat, frodehe@viken.no 

Ole Andreas Isager kontaklærer  MatNat, olei@viken.no 
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