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Fagvalget for skoleåret 2022-2022

• Ca Uke 45-46: Informasjon om fagvalg og prosess i vg1 klassene og 

gjennomføring av foreldremøte

• Ca Uke 47-51:

▪ Faglærere informerer om fag

▪ Prøvefagvalg 

• Januar 2022: 

▪ Fagvalg

• Etter fagvalg: Oversikt over faggrupper (antall og størrelser)

• Fra uke 5: Personlige samtaler hvis noen er usikre etter valget

• Ca. uke 24: Oversikt klar for elevene. Omvalg kun ved ledige plasser.

• Skolestart: Elevene ser fagene også i Visma InSchool



TIMESTRUKTUR – FELLESFAG OG PROGRAMFAG

* Har du ikke fremmedspråk fra ungdomsskolen må du ha fremmedspråk alle 3 årene. Fremmedspråk 
på VG3 erstatter da 5 timer programfag.
** Velger du R1/S1 faller 2P bort. Du må da velge minst 18.timer programfag, dvs 4 programfag på VG2
*** Toppidrett 1

Timetall med rødt = standpunktkarakter

Fellesfag VG1 VG2 VG3 Totalt

Norsk 4 4 6 14

Kroppsøving 2 2 2 6

Fremmedspråk 4 4 0 (5*) 8 (13)

Engelsk 5 0 0 5

Naturfag 5 0 0 5

Geografi 2 0 0 2

Samfunnskunnskap 3 0 0 3

Matematikk 5 3** 0 8

Historie 0 2 4 6

Religion og etikk 0 0 3 3

Totalt fellesfag 30 15 15 60

Programfag (5 
timer/fag) 0 (5***) 15 15 30

Totalt antall timer 30 (35***) 30 30 90



Om valg av programfag – antall timer og fordypning

1. I praksis velger elevene matematikk (2P, R1 eller S1) + tre programfag

2. To av programfagene du har hatt på vg2, må du fortsette med i vg3. Disse to må 
være fra samme programområde (fordypningskrav).

3. Det siste programfaget (5 uketimer) kan du velge fritt, uavhengig av 
programområde.

4. Dersom du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen skal du ha 5 uketimer 
fremmedspråk på vg3. Dette vil begrense muligheten til valg av programfag.

Skolenes programfagstilbud
Fagtilbudet på skolene vil variere fra år til år. Hvilke fag som tilbys er styrt av elevenes 
valg, skolenes økonomi og tilgjengelige lærerressurser



Aktuelle programfag

* Bygger på tilsvarende kurs fra Vg2
** Dersom du velger R1/S1 faller matematikk 2P bort, dette erstattes da med et valgfritt 
programfag på 5 timer. 
Nytt: Matematikk kan også være fordypningsfag for elever som tar Språk, samfunnsfag og økonomi

VG2 (5 timer/fag) VG3 (5 timer/fag)

Realfag

Kjemi 1 Kjemi 2*

Fysikk 1 Fysikk 2 *

Biologi 1 Biologi 2

Realfag (SSØ)
Matematikk R1** Matematikk R2 *

Matematikk S1** Matematikk S2*

Språk, 
samfunnsfag 
og økonomi

Engelsk 1 Engelsk 2*

Kommunikasjon og kultur 1 Kommunikasjon og kultur 3*

Rettslære 1 Rettslære 2

Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2*

Økonomistyring Økonomi og ledelse*

Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Psykologi 1 Psykologi 2

Idrettsfag Toppidrett 1 (vg1) Toppidrett 2*



Nytt om matematikk for elever som følger 
LK20 (startet vg1 f.o.m. høsten 2020)

Nytt i LK20 (nye læreplan som dere følger) er at elevene 
i programområde for Språk, samfunnsfag og økonomi 
kan få godkjent matematikk som ett av 
fordypningsfagene sine. Endringen gjelder bare for 
elever som startet vg1 fra høsten 2020 og senere og 
som følger LK20



R1

S1

2P

1T

1P

R2

S2

T= Teoretisk
P= Praktisk
S= Samfunnsfag
R= Realfag

VG 1 VG 2 VG 3

Matematikk



Eksempel på fagvalg
Programområde språk samfunnsfag og økonomi eller realfaglig studiretning

Vg2 Vg3

Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter

Kommunikasjon og kultur 1 Kommunikasjon og kultur 3

Engelsk 1 Rettslære 1

Matematikk 2P

Vg2 Vg3

Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2

Økonomistyring Økonomi og ledelse

Matematikk S1 Matematikk S2

Entreprenørskap 1 Entreprenørskap 2

Programområde realfag

Vg2 Vg3

Matematikk R1 Matematikk R2

Kjemi 1 Kjemi 2

Fysikk 1 Fysikk 2

Biologi 1



Eksempel på fagvalg

Vg2 Vg3

Biologi 1 Biologi 2

Kjemi 1 Kjemi 2

Engelsk 1 Engelsk 2

Matematikk 2P

Disse kan være en uheldige kombinasjoner fordi eleven har kun 2 fag innen eget 
programområde. Mister da en valgmulighet for å «bytte ut» et av de fagene man må 
ha på vg3.

Eleven skal ha 2 fordypninger innen eget programområde.



Elever uten fremmedspråk i 
grunnskolen

Vg2 Vg3

Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter

Kommunikasjon og kultur 1 Kommunikasjon og kultur 3

Engelsk 1 Tysk I+II (obligatorisk fellesfag)

Tysk I+II er obligatorisk og «stjeler» 5 timer. Dere vil derfor normalt ikke få mulighet for 
mer enn 2 fordypninger. Ønsker du 3 fordypninger må du ha 35 timer pr uke.



Prøvefagvalg – Blokker (i VIS)



Kompetansebevis, 1.gangsvitnemål og ordinært vitnemål



Konsekvens av å stryke

• § 4-9. Søkere til Vg2 og Vg3 med stryk/manglende
vurdering (Forskrift om inntak til videregående 
opplæring (…) i Viken fylkeskommune.

Jf. forskrift til opplæringsloven § 6-37, kan søkere som ikke 

har bestått alle fag, allikevel tas inn på neste nivå, dersom 

skolen der søker har fått kompetansegivende opplæring, 

etter en helhetsvurdering, anser at eleven har kunnskap og 
ferdigheter til å følge ordinær opplæring på neste nivå.



Samordnaopptak.no

http://www.samordnaopptak.no/


http://www.vilbli.no/ Informasjon om videregående opplæring.

http://utdanning.no/ Oversikt over ulike yrker, karakterkalkulator for 
samordna opptak, m.m. Kunnskapsdepartementets utdanningsportal. 

http://www.samordnaopptak.no/ Oversikt over høyskoler og universitet i 
Norge, samt opptakskrav for enkeltstudier. 

http://lanekassen.no/ Informasjon om dine utdanningsplaner kvalifiserer 
til stipend. Du kan også beregne hvor mye stipend og lån enkelte utdanninger 
gir. 

http://www.ansa.no/ Assosiation of Norwegian Students Abroad. Lurer du 
på om du vil studere i utlandet kan du kontakte ANSA. 

http://legatsiden.no/ Oversikt over stipender og legater. 

https://www.tautdanning.no/ Informasjon og søkemotor for høyere utdanning. 

Viktige lenker

https://www.vilbli.no/
http://utdanning.no/
https://www.samordnaopptak.no/
https://lanekassen.no/
http://www.ansa.no/
http://legatsiden.no/
https://www.tautdanning.no/


Foresatt møte med kontaktlærer

Klasse Rom Kontaktlærers navn

1STA A2151 Hans-Martin Kaspersen/Annika Jensen

1STB A2155 Henning Lauvanger/Anneline Wang

1STC A2179 Hilde Olsen/Christina Kolsrud Larsen

1STF A0077 Elisabeth Kjøle (Truls Øverjordet)

Fagsamtaler med faglærere forgår i kantineområdet og oppe foran biblioteket. Se etter 
navneskilt på faglærer du ønsker å snakke med. Spør oss om du ikke finner rette 
vedkommende



Lurer du på noe? Spør oss!
Faglærere for de ulike 

fagene.

De kommer også rundt 
til dere med 

faginformasjon

Ole-Petter Almås 
Assisterende rektor
olepettera@viken.no

Line Riisnæs
Karriereveileder
lineri@viken.no

Aimee Lind Adamiak 
Avdelingsleder filologiske fag

aimeea@viken.no

Britt Nordgård  
Avdelingsleder realfag

brittn@viken.no

Kontakt oss like gjerne 
på Teams som på e-
post

Tom  Tuskin
Avdelingsleder Salg, service og 

reiseliv og filologiske fag
tomt@viken.no
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