
IDRETTSFAG

Ønsker du å kombinere idrett og utdanning ?

Søk Idrettsfag ved Kongsberg vgs

kongsberg.vgs.noVÆR AKTIV PÅ IDRETTSLINJA



Fag og timer
Fellesfag
Fellesfag  VG1 VG2 VG3 SUM

Norsk   4 4 6 14

Engelsk  5   5

Samfunnsfag   3  3

Matematikk  5 3  8

Naturfag  5   5

Religion og etikk   3 3

Fremmedspråk 4 4 * 8

Historie   2 4 6

Geografi    2  2

Totalt timer pr uke 23 18 13 

* evt 2. � emmedspråk   

Programfag

Obligatoriske  VG1 VG2 VG3 SUM
Aktivitetslære  5 5 5 15
Treningslære   2 3 5 10
Idrett og samfunn  2 3 5
Treningsledelse  2 4 6
Pr uke   7 12 17 
    
Valg� ie  VG1 VG2 VG3 SUM
Breddeidrett  5 5 5* 15
Toppidrett  5 5 5*  15
Pr uke   5 5 5* 15
Pr uke totalt  35 35 35 
* evt 2. � emmedspråk    

Du oppnår                               
Studiekompetanse og kan ta høyere 
utdanning

Hvis du tar høyere 
utdanning, kan du 
blant annet bli 

• � sioterapeut, idrettspsyko-

log eller personlig trener

• lærer, idrettskonsulent eller 

rådgiver innen � sisk aktivitet 

og helse

• leder innen naturbasert � i-

lu� sliv og turisme

• politi, befal eller offi  ser

Du kan også utdanne 
deg til andre yrker 

Med generell studiekompetanse kan 
du søke de fl este studier ved høys-
koler og universiteter.
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VÆR AKTIV PÅ IDRETTSLINJA

Om fagene
Aktivitetslære
Aktivitetslære handler om � sisk utfoldelse, allsi-
dighet og opplæring i ulike idretter, leker og aktivi-
teter og i � ilu� sliv.

Treningslære
Faget gir elevene mulighet til å sette konkrete mål 
og til å planlegge og vurdere trening med vekt på 
helse og prestasjonsutvikling.

Idrett og samfunn
Arbeidet med programfaget skal formidle et hel-
hetssyn knyttet til individ, idrett og samfunn, og 
stimulere til å formulere problemstillinger knyttet 
til idrettens verdier og normer, gi trening i kildekri-
tikk og sette fakta inn i meningsfulle sammen-
henger.

Treningsledelse
Arbeidet med programfaget skal gi elevene 
kunnskap om ulike undervisningsprinsipper og 
-metoder, utvikle lederegenskaper og sette dem i 
stand til å fungere som gode og trygge trenere.

Breddeidrett
Breddeidrett handler videre om at elevene får er-
faring med allsidig aktivitet der de kan tilegne seg 
kunnskap og ferdigheter i trening og fl ere forskjel-
lige aktiviteter.

Toppidrett
Toppidrett skal også oppmuntre elevene til å være 
undrende, nytenkende og søkende når de utforsker 
idretten og ulike måter å trene på, slik at de op-
prettholder idrettsgleden.

Nysgjerrig? Ta en titt her:

instagram.com/idrettsfag

facebook.com/idrettsfag

idrettsfag.com
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For deg som mener 

IDRETT- HELSE - AKTIVITET

FRILUFTSLIV - LEDERSKAP

er en viktig del viktig av din � emtid 

IDRETTSFAG

KONGSBERG VGS
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