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Trivsel er avgjørende for å lære!

• Fortsett å snakke med elevene om det sosiale på skolen!
• Er planen for russetiden klar?
• «Vårslipp» etter korona?

‒ Festing og rus
‒ Informasjonsmøte om rus?



Sammenheng mellom foreldres grensesetting og barn som 
oppgir at de har vært tydelig beruset siste 12 mnd.
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Får du lov
til å drikke 
alkohol?

Ungdata 2019 – Bærum kommune

Barn som svarer at de ikke får lov til å drikke alkohol av sine foreldre, oppgir i mindre 
grad at de har drukket seg tydelig beruset



Elevtjenesten

Anders Magnryd
Rådgiver

Ellen Marie Hals
Rådgiver

Svein Lund
Rådgiver
Miljøarbeider

Kari Bondø
Helsesykepleier

Anne-Gro 
Høyer-Trollnes
Miljøarbeider

Åsne Hestnes
Bibliotekar



Informasjon om fagvalg 



Søke VG2

• VIGO (Min ID) – søknadsfristen er ofte 1. mars
• Elevene skal søke to ting: 

‒ Skole i VIGO: Velg det programområdet der du planlegger å ha din fordypning
‒ Fagvalg på Nadderud

Merk: Dette skal gjøres selv om eleven planlegger utveksling i VG2



Informasjon om fagene

Se sway (nettside) med informasjon 
om programfagene

Elevens valg, men du er kanskje en 
viktig veileder?

For mange elever betyr foreldrenes 
mening noe – vær åpen og 
nysgjerrig sammen med dem



Fagvalg – januar 2022

• Forpliktende
• Elevene velger fag – ikke grupper eller lærer
• Forbehold: 

‒ Oppstart av fag krever et minimumstall av interesserte elever
‒ Ikke alle fagkombinasjoner vil bli mulig
‒ Det kan bli venteliste til noen fag



Matematikk på VGS

Alle må ha 
matematikk i VG1 
og VG2

Matematikk er ikke 
et krav på VG3



Timefordeling idrett



Eksempel idrett 1
VG2 VG3

Geografi (2t)

Norsk (4t)

Treningslære 1 (3t)

Idrett og samfunn (2t)
Historie (2t)

Samfunnsfag (3t)

Fremmedspråk (4t)

Toppidrett 2 (5t)

Matematikk S1 (5t)

Aktivitetslære (5t)

Treningsledelse 1 (2t)

Matematikk S2 (5)

Treningsledelse 1 + 2 
(4t)

Treningslære 2 (5t)

Aktivitetslære 3 (5t)

Idrett og samfunn (3t)

Historie (4t)

Religion  (3t)

Norsk (6t)



Eksempel idrett 2
VG2 VG3

Spesiell studiekompetanse 
som kan åpne for blant annet 
noen ingeniørstudier

Geografi (2t)

Norsk (4t)

Idrett og samfunn (2t)

Historie (2t)

Samfunnsfag (3t)

Fremmedspråk (4t)

Treningsledelse 1 (2t)

Treningslære 1 (3t)

Fysikk 1 (5t)

Matematikk R1 (5t)

Aktivitetslære (5t)

Religion  (3t)

Norsk (6t)

Idrett og samfunn (3t)

Historie (4t)

Treningslære 2 (5t)

Aktivitetslære 3 (5t)

Matematikk R2 (t)

Treningsledelse 1 + 2 (4t)



Eksempel idrett 3
VG2 VG3

Elev uten fremmedspråk fra 
ungdomsskolen

Breddeidrett 2 (5)

Matematikk 2P (3t)

Aktivitetslære 2 (5t)

Treningsledelse 1(2t)

Treningslære 1 (3t)

Idrett og samfunn  (2t)

Historie (2t)

Samfunnsfag (3t)

Tysk (4t)

Geografi (2t)

Norsk (4t)

Religion  (3t)

Norsk (6t)

Idrett og samfunn (3t)

Historie (4t)

Treningslære 2 (5t)

Aktivitetslære 3 (5t)

Tysk 2 (5)

Treningsledelse 1 + 2 (4t)



Timefordeling på SSP

Programfag 3 (5t): Fritt valgt (evt. Fordypning)

Programfag 2 (5t): Fordypning

Programfag 1 (5t): Fordypning

Religion (3t)

Historie (4t)

Kroppsøving (2t)

Norsk (6t)

Programfag 3 (5t):  Fritt valgt (evt. 
Fordypning)

Programfag 2 (5t): Fordypning el. 
Fritt valgt dersom fordypning i 

R1/S1

Programfag 1 (5t): Fordypning

Matematikk 2P eller S1 el. R1 
(3t/5t)

Historie (2t)

Fremmedspråk (4t)

Kroppsøving (2t)

Norsk (4t)

Kroppsøving (2t)

Norsk (4t)

Naturfag (5t)

Engelsk (5t)

Matematikk 1T/1P (5t)

Samfunnsfag (3t)

Geografi (2t)

Fremmedspråk (4t)

VG1: 30 timer VG2: 30-32 timer VG3: 30 timer



SSP: Programområder

På studiespesialisering er det to programområder: 
- Realfag 
- Samfunnsfag, språk og økonomi (SSØ)



SSØ – hva og hvorfor? Mestring
Mestrer og trives best med SSØ-fag, 
behøver kun generell studiekompetanse
Kanskje slike fag kan gi deg et bedre 
karaktersnitt?

Interessert i fagene
- Språk
- Samfunnsfag
- Økonomi
Opptatt av samfunnsspørsmål, liker å 
vurdere og drøfte saker som for 
eksempel økonomi, politikk, 
samfunnsforhold, litteratur...

VG2 Vg3

Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2

Sosiologi og 
sosialantropologi

Politikk og menneskerettigheter*

Engelsk programfag 1 Engelsk programfag 2

Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2

Rettslære 1 Rettslære 2*

Tysk3/Fransk3/Spansk3

* VG3-faget kan tas uten å ha VG2-faget



SSØ – VG2 og VG3
Programfag 3 (5t):                              

Fritt valgt (evt. Fordypning)

Programfag 2 (5t): Fordypning

Programfag 1 (5t): Fordypning

Religion (3t)

Historie (4t)

Kroppsøving (2t)

Norsk (6t)

Programfag 3 (5t):                   
Fritt valgt (evt. Fordypning)

Programfag 2 (5t): Fordypning

Programfag 1 (5t): Fordypning

Matematikk (3-5t)

Historie (2t)

Fremmedspråk (4t)

Kroppsøving (2t)

Norsk (4t)

VG2 VG3



Realfag – hva og hvorfor?
Mestring
Liker alle fag omtrent like godt, men 
mestrer slike fag godt og vil ha høyest 
mulig karaktersnitt/poengsum

Interessert i fagene
- Liker matematikk
- Nysgjerrig på naturen
- Liker realfagene

Studier krever det
Krav på mange realfagstudier

VG2 VG3

Fysikk 1 Fysikk 2

Kjemi 1 Kjemi 2

Biologi 1 Biologi 2*

Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2*

* VG3-faget kan tas uten å ha VG2-faget



Realfag VG2 og VG3

Matematikk S1 el. R1 (5t)

Kroppsøving (2t)

Norsk (4t)

Historie (2t)

Fremmedspråk (4t)

Programfag 3 (5t):  Fritt valgt (evt. 
Fordypning)

Programfag 2 (5t): Fordypning el. 
Fritt valgt dersom fordypning i 

R1/S1

Programfag 1 (5t): Fordypning

Programfag 3 (5t): Fritt valgt (evt. 
Fordypning)

Programfag 2 (5t): Fordypning

Programfag 1 (5t): Fordypning

Religion (3t)

Historie (4t)

Kroppsøving (2t)

Norsk (6t)

VG2                       VG3



Hybrid

• Matematikk S og R kan være både realfag og SSØ-fag

• Nytt etter fagfornyelsen: 
«Fagområdet matematikk, med programfagene matematikk S og 
matematikk R, inngår både i programområde for realfag og 
programområde for samfunnsfag, språk og økonomi fra skoleåret 
2021-2022, i takt med innføringen av LK20-læreplanene i fagene».

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/udir-1-2021/udir-1-2021/endringer/#endringer-vgo



Fra programområdet «Idrett»

VG2 Fortsetter i VG3 som 

Breddeidrett 1 Breddeidrett 2

Toppidrett 1 Toppidrett 2

- Mestring
- Interesse

Kan IKKE brukes som 
fordypningsfag på 
studiespesialisering

Idrettselever har førsteprioritet

Begrenset antall plasser



Annet
Fag: Merknad

Tysk 1 + 2 Dersom du 
• Ikke har hatt eller ikke fullførte fremmedspråk på ungdomsskolen
• Ikke har tatt eksamen i morsmål eller annet språk som privatist

Utvidet opplæring i engelsk Dersom du har kort botid i Norge, og skal bruke 3 år på engelsk

Utvidet opplæring i norsk Dersom du har kort botid i Norge, og du skal ta eksamen i norsk for 
minoritetsspråklige

Utveksling VG2 Snakk med Svein eller Ellen Marie



Vitnemål og poengberegning



Idrett: generell studiekompetanse

• Fullført og bestått alle fag som kreves – fellesfag og programfag (både 
standpunkt og eksamen)

• Minimum 105 uketimer fordelt på 3 år (snitt: 35 per år)
• Matematikk både VG1 og VG2



Generell studiekompetanse SSP

• Fullført og bestått alle fag som kreves – fellesfag og programfag (både 
standpunkt og eksamen)

• Matematikk VG1 og VG2
• Minimum 90 uketimer fordelt på 3 år (snitt: 30 per år)
• Fordypning i to år i minst to programfag innenfor sitt valgte 

programområde for studiespesialisering
• 2 programområder: 

‒ Realfag
‒ Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)



For de fleste studier er generell studiekompetanse nok
For eksempel: 
• Sykepleier
• Fysioterapeut
• Jurist
• Psykolog
• Webdesigner
• Politi  (plettfri vandel, førerkort, opptaksprøver)
• Økonomi (noen studier krever S1+S2/R1)
• Lærer i grunnskolen

• Og mye mer! NB! Noen av disse studiene har 
også karakterkrav i enkeltfag, 
opptaksprøver mv.



Noen studier krever ett eller flere realfag
For eksempel: 
• Siviløkonom
• Medisin
• Tannlege
• Veterinær
• Farmasi
• Sivilingeniør/master i teknologi
• Ingeniør
• Informatikk
• Sivilarkitekt
• Realfagslærer på videregående
• Andre realfagsstudier

NB! Noen av disse studiene har 
også karakterkrav i enkeltfag, 
opptaksprøver mv.



Poengberegning for opptak 
til studier i Norge

Karakterpoeng:  Gjennomsnitt * 10

Eksempel: 

• Antall karakterer: 24

• Gjennomsnitt: 4

• Karakterpoeng: 40,0

Eksempel på vitnemål



Tilleggspoeng

• Gjelder kun i Norge

• Effekten kan bli motsatt dersom 
karakterene i realfag blir lavere 
enn de kunne blitt i andre fag

Fag Poeng

Matematikk R2 1

Fysikk 2 1

Alle andre realfag: 0,5 (per år)

Språk nivå 3 1

Regneeksempel:  

Karaktersnitt: 4,00 Karakterpoeng: 40,0 
Tilleggspoeng:  4,0 (maks.)
Poengsum: 44,0 (konkurransepoeng)



Eksempel: tilleggspoeng med idrett

VG3

VG2

Matematikk R1 0,5 p

Matematikk R2 1,0 p

Fysikk 1 0,5 p

SUM: 2,0 p

Fysikk 1 (5t)

Matematikk R1 (5t)

Matematikk R2 (5t)



Eksempel: tilleggspoeng SSP

Engelsk programfag 1 (5t)

Kjemi 1 (5t)

Fysikk 1 (5t)

Matematikk R1 (5t)

Tysk 3 (5t)

Fysikk 2 (5t)

Matematikk R2 (5t)

VG3

VG2Matematikk R1 0,5 p
Matematikk R2 1,0 p
Fysikk 1 0,5 p
Fysikk 2 1,0 p
Tysk 3: 1,0 p
Kjemi 1: 0,5 p

SUM: 4,5 p

Rundes ned til 4,0 poeng (maks)



Førstegangsvitnemål

Første vitnemål ved avslutning av VGS

• VGS på 3 år (unntak: utvidet opplæringsrett)

• Inkluderer kun tilleggspoeng for fag (ikke alder, forsvaret, annen skole)
• Kan søke studier på egen «førstegangskvote» (50 % av studieplassene)
• Gjelder til og med det året man fyller 21 år
• NB: Kan forbedre karakterer i løpet av 3 år på VGS



Ordinært vitnemål

• Kan ta nye fag eller bytte ut fag på vitnemålet
• Kan forbedre fag etter videregående
• Alderspoeng: 2 per år i 4 år. Gir maksimalt 8 alderspoeng. Første poeng 

gis når man er 20 år. 
• Tilleggspoeng for forsvaret, folkehøyskole eller studier (maks 2 poeng)
• Ordinært vitnemål er eneste mulighet fra og med det året man fyller 

22 år. 



Fagkrav på noen studier

• Følg med på www.samordnaopptak.no og på studiestedenes nettsider
• Der finner du informasjon om studier som krever bestemte fag fra 

videregående
• Noen studier har også karakterkrav



Studier i Norge

www.samordnaopptak.no

Forsvaret

Div. privatskoler (eks. BI)



Studier i utlandet

www.ansa.no



Et viktig valg
• You-prosjektet
• Rådgivere
• Venner og familie
• Nettsider fra Universiteter og Høyskoler
• Faginformasjon (Sway) – se skolens nettside

• Hva er du interessert i?
• Hva er du god til?
• Hva er viktig for deg?

• Må du vite hva du vil bli allerede nå?

HUSK! Skulle du mangle et 
fag du får bruk for, så kan det 
rettes opp igjen etter 
videregående!



Til dere:

• Det er svært mange studier som har «normale» karakterkrav

• Holde alle dører åpne – dørene er åpne – uansett fagvalg! Det er alltid 
nye muligheter

• La oss sammen bidra til at ungdommene
‒ Har 3 gode år på videregående
‒ Tror på en god framtid – også uten toppkarakterer



Takk for møtet
Ta gjerne kontakt med oss hvis du/dere har spørsmål


