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Fag- og timefordeling
på Vg1
Studiespesialiserende
utdanningsprogram

Vg1
Fellesfag (30 timer/uke)
4 Norsk
5 Engelsk
5 Matematikk
5 Naturfag
3 Samfunnsfag
2 Geografi
4 Fremmedspråk
2 Kroppsøving
Totalt 30 timer/uke
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Fellesfag

Vg1

Vg2

Vg3

Uketimer

Uketimer

Uketimer
3

3

Norsk

4

4

6

14

Matematikk

5

3*

Naturfag

5

Engelsk

5

Fremmedspråk

4

Samfunnsfag

3

Geografi

2

Religion og etikk

Fellesfag for
studiespesialiserende
utdanningsprogram:
Programområdene
realfag, språkfag,
samfunnsfag og
økonomi

Historie

Totalt

8
5
5

4

0(5)*

8
3
2

2

4

Kroppsøving

2

2

2

Sum fellesfag

30

15(12)

15 (20)

6
6
60
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Fag- og timefordeling
Utdanningsprogram for
studiespesialisering

Programområdene Vg1
studiespesialisering og
•

Vg2 og Vg3 realfag og
språkfag, samfunnsfag og
økonomi

Vg2: Hvis man velger matematikk programfag (5 t) skal
man ikke ha fellesfaget matematikk (3 t). Man velger da R1
eller S1 + tre programfag. Det betyr 32 t i uka. Elever som
velger 2P har 30 timer i uka.
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Krav til fordypning, regler for fremmedspråk og
valgenes konsekvenser for Vg3.
• Fordypning: Man må ha to programfag
over to år innen sitt programområde.
• Hvis man velger programområdet
realfag kan et eksempel på fordypning
være: R1 og R2, Kjemi 1 og Kjemi 2
• Hvis man velger programområdet
språk, samfunnsfag og økonomi kan
fordypning f.eks være: Internasjonal
engelsk og samfunnsfaglig engelsk,
rettslære 1 og rettslære 2
• Elever som ikke har hatt fremmedspråk
på ungdomsskolen, må bruke valgfrie
programfagtimer til fremmedspråk (5t
pr uke) på Vg3.

• Konsekvenser for Vg3. Still spørsmålet:
Jeg har valgt det og det og det faget,
hva er alternativene mine da på Vg3?
• Hvis man velger det frie programfaget
innen et annet programområde, må
man altså følge opp de to man har
innenfor sitt eget programområde
(fordypning).
• Hvis man har tre fag innenfor samme
programområde, kan man velge bort
ett fag – og eventuelt velge ett fritt
programfag i eget- eller i annet
programområde på Vg3,
• Spesielt viktig er det for elever som må
ha obligatorisk fremmedspråk på Vg3,
da dere bare får velge to programfag
på Vg3.
• Oppsummert: Minimum to fag
innenfor samme programområde, helst
tre.
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Følgende
prioriteringer ligger
til grunn for inntak i
programfagsgrupper.

• Elevens forutsetning for videre fordypning
• Relevans i forhold til programområde
• Hensyn til trinn/nivå
• Karaktersnitt:
a) I fag som bygger på tidligere fag primært.
b) Snittkarakter sekundært.
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• Hovedregler:
• En søknad om å bytte programfag, må
være godt begrunnet, f.eks:

Betingelser for
å bytte gruppe

1.

Bytte av programområde.

2.

Oppfylle fordypning i to fag
innenfor valgt programområde.

3.

Faglærer anbefaler fagbytte.

4.

Helse.

• Elever som må bytte programområde
har prioritet på å få bytte programfag.
• Søknaden skal være anbefalt og
underskrevet av rådgiver.
• Ingen får bytte mellom grupper i
samme fag.
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Spesielle
opptakskrav

• Noen studier, for eksempel høyere
helsefagutdanning, tekniske studier og
realfag krever bestemte fagvalg – som
regel er dette realfag.
• Se www.samordnaopptak.no,
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• Det må gi generell studiekompetanse
• Normal opplæringstid er 3 år

Førstegangsvitnemål

• Kan fullføre innen 5 år:
• Ett år med verneplikt, omsorgsarbeid
• Ett år med omvalg (Vg1 eller Vg 2)
• Inntil to år sykdomsavbrudd
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• Studenter med førstegangsvitnemål
konkurrerer med likesinnede i en kvote på
50% ved opptak til universitet og
høyskoler.
• Studentene må ikke være over 21 år
Førstegangsvitnemålskvote

• Vitnemålet kan inneholde forbedrede
karakterer dersom de er forbedret i løpet
av normal skoletid (3 år)
• Hvis du tar tilleggsfag etter skoleslutt, blir
du poengberegnet i ordinær kvote
• Mer info om vitnemål og kvoter:
www.samordnaopptak.no
(Søkerhandboka)
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Poengberegning
i
førstegangsvitnemålskvoten

KARAKTERPOENG
+ REALFAG el
FREMMEDSPRÅKPOENG
+ KJØNNSPOENG
= SKOLEPOENG
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Tilleggspoeng

•

Du får ½ realfagspoeng for hvert
realfagskurs unntatt Fysikk 2 og
Matematikk R 2 der du får 1 poeng.

•

Du får også tilleggspoeng for
fremmedspråklige programfag. ½
poeng for hvert 5-timerskurs og 1
poeng for fremmedspråk nivå 3,

•

Max tilleggspoeng for fag er 4.
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www.samordnaopptak.no

www.utdanning.no
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