
Viken viser vei. viken.no

Velkommen til 
informasjonsmøte om fagvalg 
Vg1 studiespesialisering og Vg1 energi og miljøfag

Møtet begynner kl. 18.00 

Husk å slå av kamera og lyd! 



Om korona og skolehverdagen denne høsten

• Koronasituasjonen akkurat nå:
‒ Svært lite smitte på Stabekk i høst

‒ De aller fleste elever har nå fått tilbud om to vaksinedoser

‒ Grønt nivå

‒ Bli hjemme fra skolen hvis du ikke er frisk

• Skolehverdagen i høst
‒ Høy faglig aktivitet i alle fag

‒ Sosiale trivselstiltak



Faglige og sosiale ettervirkninger - korona

• Faglige ettervirkninger av lange perioder med hjemmeskole i fjor
‒ Faglige hull som må tettes
‒ Læringsstrategier, faglig utholdenhet, jobbe med det som er vanskelig

• Politiet: Mer festing og rus blant ungdommer i Bærum denne høsten
‒ Snakk med ungdommene om festing, rusbruk og grenser hjemme
‒ Ungdata: Rusbruk blant ungdommer i Bærum øker fra Vg1 til Vg3. Bruk av cannabis 

øker særlig blant gutter fra Vg1 til Vg3
‒ Skolen har fokus på forebyggende arbeid med holdninger til rus og særlig ulovlige 

rusmidler
‒ Besøk av helsesykepleier og miljøarbeider i klassene
‒ Ta kontakt med skolen eller fagpersoner i kommunen dersom du er bekymret (se 

kontaktinfo neste side)



Kontaktinformasjon 

• Katrine Enghaug, rektor: 67 83 54 03 eller 992 36 313

• Hanne Molander Ott, helsesykepleier: 951 20 959 (tirs-ons-tors.)

• Skolekontakt Stig Kvande i politiet: 489 90108. Mailadresse 
forebygging: Oslo.vest.forebyggende@politiet.no

• Rusforebyggende team i Bærum kommune: 908 09 368

mailto:Oslo.vest.forebyggende@politiet.no


Agenda for fagvalgsinformasjon

- Gjennomgang av fellesfag, programområde og programfag i vg2

- Gjennomgang av hvilke matematikkombinasjoner man kan velge

- Ulike eksempler på fagsammensetninger 

- Hva er tilleggspoeng? 

- Kort om vitnemål 

- Muligheter for å snakke med faglærere og rådgivere



Fagvalget - tidsplan
Interessetest med rådgiver Lene A. 

Uke 46-49 Fagvalgsinformasjon i vg1- klassene, presentasjon av fag

Sett på informasjonsfilmer om de forskjellige fagene i engelsk, naturfag, matematikk 
og samfunnskunnskap

Uke 49 Fagvalgsmøte 9 desember kl. 18.00 på Teams

Uke 50 Valgfri veiledning med rådgiver og ass.rektor, melde seg på i Forms. 

Uke 50 Prøvevalg i forms – frist 18.12 kl. 15.30 
– legges i Teams på Stabekk elev

Uke 03 Endelig fagvalg gjennomføres i VIS frist 20.01.21. 

Eventuelle omvalg skjer individuelt hos ass.rektor



Viktige spørsmål

• Før man gjennomfører fagvalget bør man stille seg noen spørsmål

‒ Hva kan passe for meg? Hvilke interesser har jeg, læringsstil, tenkemåter etc. 

‒ Hva vil jeg lære mer om? Hvilke fag interesserer meg, hvilke ferdigheter og 
egenskaper har jeg? 

‒ Opptakskrav og karakterkrav til høyere studier

‒ Hva vil jeg få til? 



To innfallsvinkler 

• Jeg vet hva jeg vil jobbe med i fremtiden og hvilket studie jeg skal gå 
‒ Hvilket programområde og hvilke programfag vil gi meg best kompetanse og 

oppfyller de kravene som trengs for å være forberedt?

• Jeg vet ikke eller har ikke bestemt meg for hva jeg vil jobbe med og 
studere i fremtiden
‒ Hvilket programområde og hvilke programfag skal jeg velge for å ha mange 

muligheter åpne når jeg ut av videregående skole? 



Hva skal du velge på studiespesialisering? 

• Du skal velge til vg2:

‒Programområde- realfag eller 
språk, samfunnsfag og 
økonomi 

‒Programfag – 3 programfag. 

‒Matematikk- 2P/S1/R1



Fordeling fellesfag og programfag

VG1       Fellesfag    30 timer

VG2     Fellesfag  15 t Programfag 15t

VG3     Fellesfag 15t Programfag 15 t



Fellesfag vg2 og vg3

Fag Vg2 VG3

Norsk 4t 6t

Historie 2t 4t

Kroppsøving 2t 2t

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

Obligatorisk fremmedspråk 4t (5t nivå 2 kun for elever uten 
fr.språk i ungdomskolen)

Religion 3t

Sum 15t 15t (20t)



Hva skal du velge på Energi og miljøfag? 

• På vg2 velger du et valgfritt 
programfag og matematikk

• På vg3 velger du tre valgfrie 
programfag



Fellesfag og fellesprogramfag/ 
valgfrie programfag

VG1 Fellesfag + felles programfag   35 timer

VG2  Fellesfag + felles prog. fag 30 t Programfag 5t

VG3 Fellesfag + felles prog. 22t Programfag 15 t



Fellesfag og fellesprogramfag vg2 og vg3

Fag Vg2 VG3

Norsk 4t 10t

Historie 5t

Kroppsøving 2t 2t

Samfunnskunnskap 3t

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

Forvaltning og drift 7t

Produksjon og tjenesteyting 10t

Prosjekt til fordypning 1t

Naturforvaltning 5t

Sum 30t  (32t) 22t 



Programfag i programområdet: 

Realfag

VG2 VG3

Matematikk Matematikk R1 Matematikk R2 (bygger på R1)

Matematikk S1 Matematikk S2 (bygger på S1)

Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 (bygger på kjemi 1)

Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 (bygger på fysikk 1)

Biologi Biologi 1 Biologi 2

Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 
(bygger på IT1)



Programfag i programområdet: 

Språk, samfunnsfag og økonomi

VG2 VG3

Matematikk Matematikk R1 Matematikk R2 (bygger på R1)

Matematikk S1 Matematikk S2 (bygger på S1)

Språk Engelsk 1 Engelsk 2 (bygger på engelsk 1)

Fremmedspråk nivå 1 og 2 (obligatorisk) Fremmedspråk nivå 3 (bygger på 
nivå 2) 

Samfunnsfag Sosiologi og sosialantropologi Sosialkunnskap
Politikk og menneskerettigheter

Psykologi 1 Psykologi 2

Økonomi Økonomistyring Økonomi og ledelse (bygger på 
økonomistyring)

Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2 (bygger 
på markedsføring og led. 1).



Programfag i programområdet: 

Andre programområder

VG2 VG3

Friluftsliv Friluftsliv 1



Matematikk

1P (5t) obligatorisk 

1T (5t) obligatorisk 

VG1 VG2 VG3

2P (3t) Obligatorisk 

S1 (5t) programfag 

R1 (5t) programfag 

S2 (5t) programfag fordypning 

R2 (5t) programfag fordypning 



Fagsammensetning for vitnemål

• Totalt 2523/2579 timer totalt for å få vitnemål
• Minst 6 programfag på 5 timer 

‒ Hvorav 4 programfag må velges innen samme programområde 
‒ To av fagene må være fordypning av de andre to
‒ De resterende 2 programfagene kan velges fritt av de andre programfagene innen 

eget eller andre programområder (hvis ledig plass). 
‒ Eleven har rett på plass på fag innen for sitt programområde og fordypning.
‒ Med forbehold for endringer

• Oppsummert: 
‒ Vg2: velge tre programfag + matematikk 
‒ Vg3: velge tre programfag og to av dem må være en fordypning av de to fagene i valgt 

programområde



Eksempler på fagvalg (SSP)

• Tine velger programområde Realfag

VG2 VG3

Matematikk R1 Matematikk R2

Kjemi 1 Kjemi 2

Fysikk 1 Fysikk 2

Markedsføring og ledelse 1



Eksempler på fagvalg (SSP)

• Knut velger programområde språk, samfunnsfag og økonomi

VG2 VG3

Engelsk 1 Engelsk 2

Sosiologi og sosialantropologi Sosialkunnskap

Markedsføring og ledelse 1 Psykologi 2

Matematikk 2P



Eksempler på fagvalg (SSP)

• Ane velger programområde språk, samfunnsfag og økonomi

• Hun har tysk nivå 2 obligatorisk

VG2 VG3

Psykologi 1 Psykologi 2

Tysk nivå 3

Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2

Markedsføring og ledelse 1

Matematikk S1



Fagsammensetning for vitnemål på E&M

• E&M: totalt 2999/3027 timer for å få vitnemål  

• I utgangspunktet fritt valg av programfag: 
‒ Det er en del begrensinger på energi og miljøfag da det bare er 8-10 timer 

tilgjengelig på timeplanen. Alle fagene kan ikke være tilgjengelig på disse 
timene. 

‒ Dersom det er lite spredning på valg av fag øker sjansen på å få fagvalget sitt. 
‒ Fag som tilbys baseres på:

‒ Prøvevalg viktig for vise interesse for fag
‒ Tilgjengelige fag i blokkstrukturen 
‒ Timeplan 



Eksempler på fagvalg (E&M)

• Ingrid velger:

VG2 VG3

Matematikk R1 Matematikk R2

Kjemi 1 Kjemi 2

Fysikk 1



Eksempler på fagvalg (E&M)

• Theodor velger:

VG2 VG3

Matematikk 2P

Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter

Psykologi 2

Friluftsliv



Realfag og språkpoeng

• Alle programfag (5 timers fag) innen programområdet realfag gir ½ poeng. 

• Unntak er matematikk R2 og Fysikk 2 som gir 1 poeng. 

• Dersom man velger ekstra fremmedspråk (i tillegg til obligatorisk 
fremmedspråk) får man ½ poeng på nivå 1 og 2, mens fremmedspråk på 
nivå 3 gir 1 poeng. 

• Man kan maks få 4 ekstra poeng. 

Det er viktig å velge de fagene man er interessert i uavhengig av 
tilleggspoeng! 



Vitnemål

• Kompetansebevis eller vitnemål?

• Fullfører videregående med riktig 
fagkombinasjon og karakter 2 
eller bedre

• Generell- eller spesiell 
studiekompetanse

• Førstegangsvitnemål eller 
ordinært vitnemål



Informasjon om de ulike fagene

• Informasjon om de ulike filmene finnes:  https://viken.no/stabekk-
vgs/utdanningstilbud/studiespesialisering/

• Hvert fag har hver sitt teamsmøte hvor dere kan snakke med 
faglærere. 

• Ta kontakt med ass.rektor Annastina ved spørsmål (annal@viken.no) 

https://viken.no/stabekk-vgs/utdanningstilbud/studiespesialisering/
mailto:annal@viken.no


Spørsmål?


