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Plan for fagvalg for 1ID/KD

Dag Dato Hva

Flere datoer i nov. Informasjon om valg av programfag

Onsdag 17.11.21 Foreldremøte om fagvalg for vg1

Mandag 22.11.21 Prøvevalget åpner (Forms-undersøkelse)

Fredag 03.12.21 Prøvevalget stenger

Fredag 07.01.22 Endelig fagvalg åpner (i VIS)

Fredag 14.01.22 Endelig fagvalg stenges
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Ulike typer fag ID
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• Fellesfag på idrettsfag (må ha):
• Norsk, engelsk, fremmedspråk, matematikk, kroppsøving m.fl.

• Felles programfag på idrettsfag (må ha):
• Vg1: Treningslære, aktivitetslære

• Vg2 og vg3: Treningslære, aktivitetslære, idrett og samfunn, 
treningsledelse

• Valgfrie programfag på idrettsfag (kan velges):
• Breddeidrett, toppidrett og friluftsliv

• ELLER et programfag fra KDA eller ST



Ulike typer fag KD

• Fellesfag på KDA (må ha):
• Norsk, engelsk, fremmedspråk, matematikk, kroppsøving m.fl.

• Felles programfag på KDA (må ha):
• Vg1-vg3: Design og arkitektur og Kunst og visuelle virkemidler

• Valgfrie programfag på KDA (kan velges):
• Arkitektur og samfunn, Design og bærekraft, Foto og grafikk og 

Kunst og skapende arbeid.

• ELLER et programfag fra ID eller ST



Regler for valg av fag på ID

• Vg2 ID
• Må velge 1 programfag

• Fra Idrettsfag, Kunst, design og arkitektur eller Studiespesialisering

• Må i tillegg velge matematikk
• Matematikk 2P (3 t/uka), S1 (5 t/uka) eller R1 (5 t/uka)

• Vg3 ID
• Må velge 1 programfag

• Fra Idrettsfag, Kunst, design og arkitektur eller Studiespesialisering

• MEN: 
Hvis du ikke hadde fremmedspråk (tysk/spansk/fransk) på 
ungdomsskolen, MÅ du ha fremmedspråk på vg3 (5 t/uka) 
istedenfor et ekstra programfag.



Regler for valg av fag på KD

• Vg2 KD
• Må velge 1 programfag  (+ matematikk)

• Fra Kunst, design og arkitektur, Idrettsfag eller Studiespesialisering

• Vg3 KD
• Må velge 2 programfag

• Fra Kunst, design og arkitektur, Idrettsfag eller Studiespesialisering

• MEN: 
Hvis du ikke hadde fremmedspråk (tysk/spansk/fransk) på 
ungdomsskolen, MÅ du ha fremmedspråk på vg3 (5 t/uka) 
istedenfor ett av de to programfagene



Fag som tilbys i prøvevalget
• Realfag:

Biologi 1, Fysikk 1, Kjemi 1, Informasjonsteknologi 1 og Teknologi og forskningslære 1

• Språk: 
Engelsk 1, Fremmedspråk som programfag på nivå III (ikke fellesfaget)

• Samfunnsfag/økonomi:
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1, Økonomistyring, Samfunnsøkonomi 1, 
Rettslære 1, Historie og filosofi 1, Markedsføring og ledelse 1, Politikk og 
menneskerettigheter, Samfunnsgeografi, Sosiologi og sosialantropologi, 
Sosialkunnskap og Psykologi 1

• Kunst, design og arkitektur: 
Arkitektur og samfunn, Design og bærekraft, Foto og grafikk og
Kunst og skapende arbeid

• Idrett:
Breddeidrett, Toppidrett og Friluftsliv

• Matematikk S1, R1 og 2P kommer i tillegg
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Hvilke fag settes i gang neste skoleår?

• Skolen kommer ikke til å sette i gang alle disse 
programfagene.

• Resultatet av prøvevalget vil derfor være med på å 
avgjøre

• hvilke programfag elevene kan velge mellom når det er endelig 
fagvalg i januar

• hvilke fag skolen ender opp med å tilby neste skoleår
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Valg av matematikk på vg2 

S1

S2 R2

R1

1T1P

2P

Alle elever må velge matematikk på vg2. 
Elever som velger matematikk R1 eller S1 vil få 2 timer mer per uke i Vg2.



Generell studiekompetanse og opptakskrav

Noen studier (ca.40%) har spesielle opptakskrav i tillegg til kravet om 
generell studiekompetanse. Noen eksempler er:

Medisin, tannlege, ernæring og farmasi (MEROD):
• Krever matematikk R1 (eller S1+S2), Fysikk1 og Kjemi 1+2.

Siviløkonom (MATRS):
• Krever matematikk R1 (eller S1+S2). 

Ingeniør (ikke alle) (HING):
• Krever Matematikk R1 (eller S1+S2) og R2 og Fysikk 1. 

Sivilingeniør (SIVING):
• Krever Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Lærerutdanning (ikke alle) (LÆRMA):
• Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og 4 eller bedre i 

matematikk (224 timer). Du dekker også kravet i matematikk med bestått karakter i 
S1, S2, R1 eller R2.

• Minst 35 skolepoeng.
Sjekk www.samordinaopptak.no. 



Realfags-, språk- og kjønnspoeng ++ 

• Realfagspoeng:
Matematikk R2 og Fysikk 2 gir 1 poeng. 
Resten av realfagene gir 0,5 poeng pr fag.

• Språkpoeng:
Fremmedspråk som programfag på nivå I og II gir 0,5 poeng.
Fremmedspråk nivå III gir 1 poeng.

• Kjønnspoeng:
Blir gitt automatisk. Noen eksempler:
Menn: 1 poeng for psykologi (profesjon) og 2 poeng for veterinær.
Kvinner: 2 poeng for noen ingeniørfag.

• Opptaksprøver:
Noen studier har opptaksprøver, f.eks. politi, arkitekt eller faglærer i musikk.

• Maksimum 4 tilleggspoeng totalt.



Men lønner det seg egentlig med ekstrapoeng??

• Eksempel:

• Karaktersnitt 4,8 x 10 = 
48 karakterpoeng

• Karakterpoeng:          48,0 p
• Matematikk R1: 0,5 p
• Biologi 1 0,5 p
• Totalt: 49,0 p

• 49 karakterpoeng = 
4,9 i karaktersnitt

• Men NB: Vær obs på dette:

• F.eks. gir kar 4 i et fag uten
ekstrapoeng like mange 
karakterpoeng som kar 3 i et fag 
med ekstrapoeng (selv etter at 
ekstrapoengene er lagt til)

• Derfor:

Velg ut ifra interesse og hva du 
er god til, ikke på bakgrunn av 
ekstrapoeng!

• Det er viktig å trives i fagene  
økt motivasjon    
bedre karaktersnitt

Du kan prøve karakterkalkulatoren for å regne ut egne karakterpoeng: 
https://utdanning.no/karakterkalkulator/#/



Hva bestemmer valgene?
Still spørsmål

• Hva er du fornøyd med?
• Hva blir resultatet/

konsekvensene av valget 
ditt?

• Hvilke ulemper ser du?
• Hvem har påvirket deg?
• Har du valgt dette 

frivillig?
• Hvorfor er dette viktig for 

deg?

Hva er et godt valg
• Valg er personlige: riktig for en, 

kan være feil for en annen.
• ”Magefølelsen” er god.
• Valget gir en positiv følelse.
• Vi er tilfredse og stolte. 
• Vi viser andre hva vi mener, 

verdsetter, prioriterer.
• Valget har vært frivillig. 
• Vi har valgt blant flere alt. 
• Vi har valgt med tanke på 

konsekvensene. 
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Aktuelle nettsteder:

• www.vilbli.no
Her finner du mye informasjon om ulike utdanningsprogram, bl.a. annet hvilke fag de 
inneholder, hvordan de er bygget opp og veien videre på vg2 og vg3.

• www.udir.no
Her finner du blant annet alle læreplanene med innholdet i fagene.

• www.utdanning.no
Her finner du blant annet oversikt over utdanning på ulike nivåer og hva utdanningen krever 
og innebærer.

• www.samordnaopptak.no
Her finner du informasjon om blant annet opptakskrav og poeng ved inntak til høyere studier.

• www.velgriktig.no
Her finner du informasjon om ulike yrkesvalg og hva det lurt å vurdere for å velge riktig.




