


International Baccalaureate
Diploma Programme



The International Baccalaureate aims to develop inquiring,
knowledgeable and caring young people who help to create a
better and more peaceful world through intercultural
understanding and respect.

To this end the organization works with schools, governments and
international organizations to develop challenging programmes of
international education and rigorous assessment.

These programmes encourage students across the world to
become active, compassionate and lifelong learners who
understand that other people, with their differences, can also be
right.

IB mission statement





IB

• Toårig program

• All undervisning foregår på engelsk

• Tilbud på vg2 og vg3

• Opptakskrav: vg1 studieforberedende 
program (må ikke ha pre-IB) eller tilsvarende 
fra andre skolesystemer

• Gir generell studiekompetanse

• Kan gi spesiell studiekompetanse



Diploma Programme model



Fagtilbud

• Group 1: Norwegian A, English A

• Group 2: Norwegian B, English B, French B, 
Spanish B, German B

• Group 3: Economics, History

• Group 4: Biology, Chemistry, Physics

• Group 5: Mathematics AA (Analysis and 
approaches) and AI (Applications and 
interpretations)



Fagvalg

• Mulighet for både bredde og dybde

• Velger 6 fag på to ulike nivåer

• Mulighet for å velge fag som gir spesiell 
studiekompetanse (f.eks. tilsvarende R2, 
Kjemi 2 og Fysikk 2)



Obligatoriske komponenter

• Theory of knowledge

• Extended essay – oppgave på 4000 ord

• Creativity, activity and service



Karakterer

• Karakterskala fra 1 til 7

• Eksamen i alle fag etter to år

• En intern oppgave vurdert av faglærer

• Karakter i Theory of knowledge A-E

• Karakter i Extended essay A-E

• Max poengsum 45



IB Diploma

• Minimum 24 poeng gir diplom

• Norsk studiekompetanse på 20 poeng

• Godt kjent for utenlandske universiteter

• Godt grunnlag også for norske universiteter

• Elevene er godt studieforberedt



Søknad til IB

• Søknadsfrist 1. mars 2022

• Søke både gjennom VIGO og direkte til skolen 
på eget søkadsskjema

• Opptak ikke bare avhengig av karakterer






