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Studieforberedende utdanningsprogram
› Idrettsfag
› Musikk, dans og drama med disse programområdene:
Musikk, Dans eller Drama

› Studiespesialisering med disse programområdene:
• Realfag
• Språk, samfunnsfag og økonomi
Yrkesforberedende og studieforberedende utdanningsprogram
Medier og kommunikasjon

Yrkesfaglige utdanningsprogram
Design og håndverk
Restaurant- og matfag

Fag- og timefordeling
Utdanningsprogram for studiespesialisering
Programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

Norsk 4 t

Norsk 6 t

Norsk 4 t

Matematikk 3 t

Matematikk 5 t

Fremmedspråk 4 t

Naturfag

5t

Engelsk 5 t

Historie

2t

Religion og etikk
Historie

3t

4t

Kroppsøving 2 t

Kroppsøving 2 t

Fremmedspråk 4 t
Samfunnsfag 3 t
Geografi

2t

Kroppsøving 2 t

Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke

Valg av programområde og programfag på
studiespesialiserende utdanningsprogram
VG2
Programfag på programområde for Realfag (RE)

VG3

Matematikk R1

2MR15

5t

Matematikk R2

bygger på 2MR15

3MR25

5t

Kjemi 1

2KJ15

5t

Kjemi 2

bygger på 2KJ15

3KJ25

5t

Fysikk 1

2FY15

5t

Fysikk 2

bygger på 2FY15

3FY25

5t

Biologi 1

2BI15

5t

Biologi 2

3BI25

5t

Informasjonsteknologi 1 (IKT)

2IT15

5t

Informasjonsteknologi 2 (IKT)

3IN25

5t

Programfag på programområde for Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)
Engelsk

~

Internasjonal

Sosiologi og sosialantropologi

2EI5

2SO5

5t

5t

(Politikk, individ og samfunn)

Markedsføring og ledelse 1

Engelsk

~

Litteratur og kultur
bygger på 2EI5

3EL5

5t

Engelsk

~

Samfunnsfaglig
bygger på 2EI5

3ES5

5t

3PM5

5t

3ML25

5t

3KK25

5t

3TB5
3FC5

5t

NB! Nettbasert!!!!!

Sosialkunnskap

3SK5

5t

2TO25

5t

Politikk og menneskerettigheter
(Politikk, individ og samfunn)

2ML15

5t

Markedsføring og ledelse 2
bygger på 2ML15

Kommunikasjon og kultur 1

2KK15

5t

Kommunikasjon og kultur 2
bygger på 2KK15

Økonomistyring

2OS151

5t

Tysk/Fransk nivå 3 ~bygger på tysk nivå 2

Programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram
Toppidrett 1 *

2TO15

5t

Toppidrett 2 * bygger på 2TO15

* Disse fagene kan ikke benyttes som fordypningsfag.

Krav til vitnemål
 Du må velge minst to programfag (10 timer/uke) fra ditt eget programområde.
 Du skal velge et tredje programfag (5 timer/uke) fra ditt eget eller et annet
programområde.
Til sammen skal du velge minst tre 5-timers programfag på Vg2.
 Har du valgt matematikk R1 må du erstatte fellesfaget matematikk 2P med et annet
programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram.
Da må du krysse av for et programfag i tillegg.
Velger du R1 så kryss av R1 og 3 programfag til.
 I Vg3 må du fortsette med minst to programfag (10 timer/uke) innen ditt eget
programområde og et tredje programfag (5 timer/uke) fra ditt eget eller et annet
programområde.
Du må velge minst 20 timer fra eget programområde over to år (Vg2+Vg3).
 Særskilt for elever som velger fremmedspråk som programfag nivå III
Elever som tar fellesfaget fremmedspråk II kan ta 140 timer fremmedspråk III som programfag innen
det samme språket og la dette telle som ett av to fordypningsfag innenfor programområdet.

 Opptak til de forskjellige gruppene skjer på grunnlag av rangering.
- Faget som felles programfag rangeres før faget som valgfritt programfag.
- Søkere rangeres etter karakterpoeng fra VG2.
Karakterpoeng = Gjennomsnittskarakteren av alle fag på VG2 x 10

Studiespesialiserende utdanningsprogram
Programområde for: Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi
Bruk skjemaet som din egen kladd før besvarelsen av undersøkelsen om fagvalg på ITS.
Velg fag ved å sette ring rundt alle fagene du ønsker.
Her vises et skjema med planlagt fagtilbud. De fagene som ligger i samme kolonne (ovenfor hverandre) undervises samtidig, og du kan
følgelig kun velge ett fag av disse.

Hva skal man velge?
› Mulig konflikt:
• Hva har du lyst til å velge?
• Hva bør du velge?
Rådfør deg med foreldre, andre du stoler på, rådgivere, lærere…

› Det endelige valget er ditt!

Elevene svarer på undersøkelse om fagvalg på IT’s Learning.
Skolen tar forbehold om at noen av fagene av ulike årsaker ikke kan settes i gang.

