
Valg av programfag
fag – vitnemål - karriere

Orientering til foresatte for Vg1-elever på 
studiespesialisering



Hvem er vi?

oRektor Svein Hykkerud

o Skoleplanlegger Marianne S. Hogéus

o Trinnleder Sheeba Bashir

oKarriereveileder Ann Kristin Eliassen
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Agenda

o Fagvalg og høyere utdanning
– poengberegning og opptakskrav
– om vitnemål

o Nettsiden www.samordnaopptak.no
– Søknads- og informasjonsportal for de fleste studier

o Viktige lenker

o Velge programområde og programfag på Malakoff vgs
– spesielt om matematikk og fremmedspråk – og om krav til 

faglig fordypning

o Skolens fagtilbud

o Nettbasert fagvalg (VIS)
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http://www.samordnaopptak.no/


Vårt oppdrag: Alle skal fullføre og bestå med 
best mulig resultat
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Karriereveiledning 

o Skolen har allerede hatt fagtorg, karriereveiledning i 
klasserom og individuell veiledning til dem som har 
ønsket det.

o Nå skal vi hjelpe dere med å hjelpe dem, slik at 
elevene/barna deres har et trygt og godt 
støtteapparat rundt seg i valgene sine. 
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Karriereveiledning til en 16- åring

Skaffe informasjon
Vet eleven hva h*n kan velge mellom?

La ungdommen velge noe h*n er interessert i
Det h*n liker får h*n oftest bedre resultater i.
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Hva er barnet ditt sine egenskaper og ferdigheter
Hjelp h*n til å se hvor h*n opplever h*n kan oppleve mest mestring?

Det er h*ns valg
Still spørsmål og hjelp til med å finne informasjon, men la eleven velge for seg selv.

Veien blir til mens en går
La ungdommen sette mål og lage planer, men hjelp h*n til å være forberedt på at 
noe kanskje må endre underveis.
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Om opptakskrav til høyere utdanning og 
valg av utdanning/karriere

– www.samordnaopptak.no
– www.utdanning.no

oVi anbefaler å prøve Jobbkompasset
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http://www.samordnaopptak.no/
http://www.utdanning.no/


Vitnemål

Krav til førstegangsvitnemål:
generell studiekompetanse (GENS)

fullført og bestått videregående 
opplæring på normal tid

Søkere med 
førstegangsvitnemål 
konkurrerer i egen kvote

Lavere poenggrenser for inntak innenfor 
kvoten for førstegangsvitnemål

Må være 21 år eller yngre i opptaksåret
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Realfag i korte trekk

o Spesiell studiekompetanse nødvendig for mange studier.

o Matematikk grunnlag for
– Ingeniør- og siv.ing.-fag

– Økonomiske fag

– Programmeringsfag

– Fysikk, kjemi, biologi, geologi, geofysikk, meteorologi, astronomi

– Farmasi, medisin, odontologi, arkitektfag

o Valg av realfag gir ekstrapoeng. Alle realfaglige programfag 
på 5t/u gir 0,5 poeng. Unntakene er Matematikk R2 og 
Fysikk 2, som gir 1 poeng. 
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Hvorfor 
velge 
økonomiske 
fag?

o Vil du lære om næringslivet? Hvordan påvirker økonomien 
samfunnet og motsatt?

o Økonomisk planlegging, oppfølging og analyse som danner 
grunnlag for økonomisk styring og kontroll.

o Ledelse av bedrifter og utviklingsprosesser

o Hvordan kan man markedsføre et produkt og lage en 
markedsplan?

Ved å fordype deg i økonomiske fag får du et solid fundament for 
mange typer videre studier på ulike handelshøyskoler eller på 
økonomisk- administrative studier på en av landets mange høyskoler.

Økonomi

AK



Hvorfor velge 
samfunnsfag

o Hvordan samfunnet henger sammen?

o Hva er det som driver frem de store omveltningene vi ser 
rundt oss?

o Hvordan man prøver å løse viktige problemer for oss alle?

o Samfunnsvitere er interessert i relasjonene mellom 
mennesker i små og store sosiale felleskap.

Å trene på kritisk tenking, å drøfte og reflektere, og å analysere 
og vurdere samfunnet er viktige ferdigheter å ha med seg inn i de 
fleste studier.

Samfunnsfag 

AK



Hvorfor 
velge 
språk

o Kunnskap om andre kulturer og gode 
språkferdigheter

o Kunne kommunisere med folk ute i verden, 
både innen vitenskap og arbeidsliv

o Døråpner for viktige handelspartnere

o Både i Norge og utlandet brukes spesielt 
engelsk innen høyere utdanning

Språk
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Timestruktur – fellesfag og programfag
I tabellen ser man hvor mange timer elevene har i ulike fag på hvert årstrinn. Fag med 
timetall skrevet i rødt, avsluttes med standpunktkarakter på årstrinnet.
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Matematikk 1P og 2P

o Elever med 1P fra Vg1 velger 2P (3 t/u) 

o Noen utdanninger har minimumskrav på 
snittkarakter fra 1P+2P. Snittet er 3 eller 4 avhengig 
av studiet. Eksempler på studier:
– Grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning

– Sykepleie

– Enkelte samfunns- eller bedriftsøkonomistudier (noen av disse 
krever også S2 eller R1).

Leksehjelp for alle elever i matematikk og andre realfag, 
tilbys hver onsdag fra kl 14.00 til 15.30 (rom B220)
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Matematikk programfag

o R1 + R2:  Realfaglig matematikk: 
– algebra, funksjoner (herunder derivasjon og integrasjon), vektorer 

og trigonometri

– Grunnlag for realfaglige eller teknologiske studier

o S1 + S2: Samfunnsfaglig matematikk:
– algebra, grenseverdier, derivasjon, sannsynlighet, integrasjon, 

rekker, økonomiske modeller og statistikk.

– Grunnlag for enkelte realfaglige studier og for økonomiske fag.

o Både S og R matematikk kan inngå som en del av fordypning 
på både REA og SSØ
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Matematikk
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Programfag innen Realfag

Vg2 (5t) Vg3 (5t)

REALFAG Matematikk R1 Matematikk R2*

Matematikk S1 Matematikk S2*

Kjemi 1 Kjemi 2*

Fysikk 1 Fysikk 2*

Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2

Biologi 1 Biologi 2

*) Bygger på tilsvarende kurs fra Vg2
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For-
dypning 
i minst 
2 fag



Programfag innen Språk, samfunnsfag og økonomi

*) Bygger på tilsvarende kurs fra Vg2
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Vg2 (5t) Vg3 (5t)

SPRÅK
SAMFUNNSFAG
ØKONOMI

Engelsk 1 Engelsk 2*

Kommunikasjon og kultur 1 Kommunikasjon og kultur 3*

Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2*

Sosiologi og sosialantropologi Sosialkunnskap

Politikk og menneskerettigheter

Medie- og informasjonskunnskap 1 Medie- og informasjonskunnskap 2*

Rettslære 1 Rettslære 2

Økonomi 1 (økonomistyring) Økonomi 2 (økonomi og ledelse)

Markedsføring 1 Markedsføring 2*

Matematikk S1/R1 Matematikk S2/R2*

For-
dypning 
i minst 
2 fag



Innholdet i programfagene

Skolens hjemmeside:

o https://viken.no/malakoff-
vgs/utdanningstilbud/studiespesialisering/

o Udir.no – læreplan i alle fag

o Faglærerne er gode informanter
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https://viken.no/malakoff-vgs/utdanningstilbud/studiespesialisering/


Fremmedspråk

M

Nytt fr.spr.



Regler for valg av programfag

o Elevene skal velge 3 programfag til Vg2 (4 
programfag dersom ett av dem er S1/R1)

– Velg matematikk (2P eller S1/R1 som programfag)

– Velg 3 programfag – minst to må være fra valgt 
programområde

o Av de 3 (4) fagene en velger, må en planlegge å 
fortsette med 2 av fagene fra eget/valgt 
programområde på Vg3 (krav til faglig fordypning).
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Fagkombinasjoner – 2 SSØ eksempler
Vg2 Vg3

Matematikk-variant på Vg2: Matematikk 2P (obligatorisk/minimum)

Fordypning 1 Kultur og kommunikasjon 1 Kultur og kommunikasjon 3

Fordypning 2 Sosiologi og sosialantropologi Sosialkunnskap

Fritt valgt programfag fra 
studiespesialisering

Historie og filosofi 1 Politikk og menneskerettigheter

Vg2 Vg3

Matematikk-variant på Vg2: Matematikk S1 + S2

Fordypning 1 Økonomi 1 Økonomi 2

Fordypning 2 Matematikk S1 Matematikk S2

Fritt valgt programfag fra 
studiespesialisering

Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2

Fritt valgt programfag fra 
studiespesialisering

Biologi 1
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Fagkombinasjoner – 2 REA Eksempler
Vg2 Vg3

Matematikk-variant på Vg2: Matematikk R1

Fordypning 1 Kjemi 1 Kjemi 2

Fordypning 2 IT1 IT2

Fritt valgt programfag fra 
studiespesialisering

Matematikk R1 Matematikk R2 

Fritt valg programfag fra 
studiespesialisering

Fysikk 1

Vg2 Vg3

Matematikk-variant på Vg2: Matematikk S1

Fordypning 1 Matematikk S1 Matematikk S2

Fordypning 2 Biologi 1 Biologi 2

Fritt valgt programfag fra 
studiespesialisering

Rettslære 1 Rettslære 2

Fritt valg programfag fra 
studiespesialisering

Historie og filosofi 1
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Viktige frister

o Frist for å velge programfag er 31. januar.

– Elevene velger i VIS

– De velger  fag i blokker som er laget basert på  
prøvevalget vi nettopp har gjennomført.

o Frist for å søke skoleplass vg2: 1. mars

– Søke realfag- eller samfunnsfaglig fordypning
basert på programfagvalg
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