Informasjon om SSP ved Nesbru vgs
Informasjon om oppbygning av studiespesialiserende utdanningsprogram og
opplæringstilbudet ved SSP på Nesbru videregående skole
Viken viser vei.

viken.no

Oversikt over opplæringstilbudet ved
studiespesialisering på Nesbru
Vg2

Vg3

Vg2 SSP
(7 klasser)

Vg3 SSP
(7 klasser)

Vg1 SSP
(6 klasser)

Programområde
Realfag

Programområde
Realfag

Vg1 SSP med toppidrett

Programområde
Språk, samfunnsfag og
økonomi

Programområde
Språk, samfunnsfag og
økonomi

Vg1 for elever med kort botid
(1 klasse)

Vg2 for elever med kort botid

Vg3 for elever med kort botid

Vg1

Vg1 forberedende IB
(1 klasse)

IB Diploma programme Vg2+Vg3
(1 klasse på hvert trinn)

Oppbygningen av studiespesialiserende
utdanningsprogram
•

I Vg1 har elevene seks fellesfag som alle skal ha og velger
et matematikkfag (Matematikk 1P eller 1T) og
fremmedspråk.

•

For Vg2 og Vg3 har elevene valget mellom to
programområder:
• Realfag
• Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

•

•
•

I Vg2 har elevene tre fellesfag som alle skal ha, fortsetter
med matematikk og fremmedspråk og skal i tillegg velge
tre andre programfag
• Elevene kan velge fellesfaget Matematikk 2P eller
programfagene Matematikk R1 eller Matematikk
S1
I Vg3 har elevene fire fellesfag som alle skal ha og skal i
tillegg velge tre andre programfag.
Elever må viderføre minst to programfag fra
programområdet sitt fra Vg2 til Vg3. Dette kalles
fordypning.

Matematikk 1P/1T
(5t)

Programfag (5t)

Programfag (5t)

Fremmedspråk (4t)

Programfag (5t)

Programfag (5t)

Programfag (5t)

Programfag (5t)

Fellesfag:
Engelsk (5t)
Norsk (4t)
Naturfag (5t)
Samfunnskunnskap (3t)
Geografi (2t)
Kroppsøving (2t)

Vg1

Matematikk 2P (3t) eller
Matematikk programfag
R1 eller S1 (5t)

Fremmedspråk (4t)
Fellesfag:
Norsk (4t)
Historie (2t)
Kroppsøving (2t)

Vg2

Fellesfag:
Norsk (6t)
Historie (4t)
Religion og etikk(3t)
Kroppsøving (2t)

Vg3

Valg av matematikkfag
• Alle elever må ha matematikk i Vg1 og
Vg2. Tre mulige fag i Vg2:
‒ Matematikk 2P (3t)
‒ Matematikk S1 (5t, valgfritt programfag)
‒ Matematikk R1 (5t, valgfritt programfag)

• To retninger for programfagene:
‒ Samfunnsfaglig matematikk (S1 og S2)
‒ Realfaglig matematikk (R1 og R2)
Programfag

Realfaglig matematikk (R1+R2) og Samfunnsfaglig
matematikk (S1+S2) gir fordypning både på realfag
og Språk, samfunnsfag og økonomi.

Eksempler på valgfrie programfag
Realfag
• Biologi
• Fysikk
• Geofag
• Informasjonsteknologi
• Kjemi
• Teknologi og forskningslære

Eksempler på valgfrie programfag
Språk, samfunnsfag og økonomi
•
•
•
•
•
•
•
•

Engelsk
Fremmedspråk nivå III
Sosiologi og sosialantropologi
Samfunnsgeografi
Sosialkunnskap
Politikk og menneskerettigheter
Historie og filosofi
Psykologi

•
•
•
•
•

Rettslære
Samfunnsøkonomi
Markedsføring og ledelse
Næringslivsøkonomi
Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Andre valgfrie programfag
Programfag fra andre
utdanningsprogrammer

• Kunst og visuelle virkemidler
• Breddeidrett
• Toppidrett (for elever i SSP med
toppidrett)

Dette får du på Nesbru
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engasjerte og faglig sterke lærere
Et tolerant elevmiljø
Organisert leksehjelp/studieverksted med servering
Et aktivt elevråd
Makkerskap; ordninger som ivaretar det sosiale i klasserommet
Ungdomsbedrifter
Et bibliotek som stadig fornyer seg og støtter opp under elevenes læring
Elevkantine med kaffebar
Helsetjeneste med psykolog og helsesykepleier
To miljøarbeidere som gjør alt de kan for at elevene skal trives og ha et trygt læringsmiljø

Lykke til med skolevalget.
Vi håper å se deg på Nesbru neste år!

