Språk, samfunnsfag og
økonomi
På Asker videregående skole finner du et bredt
fagtilbud som gir deg både generell og
spesiell studiekompetanse.
Her på Asker
kan vi være
oss selv!

Realfag
Biologi
Fysikk
Geofag
Kjemi
Informasjonsteknologi
Matematikk
--realfaglig (R)
--samfunnsfaglig (S)

Asker
videregående skole

Internasjonal engelsk (m/kurs for realister)
Engelskspråklig litteratur og kultur
Samfunnsfaglig engelsk
Fransk, spansk og tysk, nivå III
Historie og filosofi
Psykologi
Sosiologi og sosialantropologi
Politikk og menneskerettigheter
Sosialkunnskap
Markedsføring og ledelse (m/ungdomsbedrift)
Samfunnsøkonomi
Økonomistyring
Økonomi og ledelse
Jeg har
fått mange gode
venner her
på Asker!

På studiespesialisering skal du velge to
programfag å fordype deg i over to år, enten
realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.
I tillegg kan du velge et valgfritt programfag.
Slik kan du for eksempel kombinere realfag
med språk eller idrettsfag:
Breddeidrett
Friluftsliv
Toppidrett

Vil du vite mer om de enkelte fagene eller
mulighetene du har? Ønsker du å forsere fag?
Trenger du litt utvidet tid på grunn av toppidrett
eller andre grunner?
Les mer på www.asker.vgs.no eller ta kontakt!

Fredtunveien 81, 1386 Asker
E-post: post@asker.vgs.no
Tlf.: 66 907240

KUNNSKAP
TRIVSEL
MULIGHETER
«Vi vil være det beste alternativet for
videre studier i inn- og utland»

Velkommen til Asker videregående skole
og et nytt og spennende skritt i din
videre utdanning!

Asker videregående skole har som målsetning å
gi deg det beste grunnlaget for videre studier,
både i Norge og i utlandet.

Asker videregående skole satser på et godt
miljø som gjør at elevene trives og får gode
resultater!

På studiespesialisering er det meste bestemt
det første året. Det gir deg litt tid til å finne ut
hva du vil fordype deg i. Du skal likevel velge
to fag i Vg1:

Aktive elever er viktige for å skape en god
kultur for læring. Hos oss vil du derfor bli utfordret til å bruke evnene dine, arbeide målrettet
med fagene og delta aktivt i opplæringen. Du
møter selvsagt presis og godt forberedt.

Engasjerte elever gir
innspill til undervisningen og miljøet gjennom
elevrådet. Elevstyrt revy
gjør at du blir kjent med
andre på tvers av trinn og
grupper. Her kan du være
skuespiller, danser, snekker m.m.

Begynn på
Asker og bli
en gründer
du også!

Her på
Asker har vi
mange som vil
hjelpe oss!

Biblioteket og kantina er både sosial
møteplass og nyttig læringsarena. Lærere tilbyr
leksehjelp og repetisjonskurs på studiekafé.
Biblioteket har godt utvalg, lang åpningstid og
to bibliotekarer som kan veilede deg.
Matematikk – praktisk eller teoretisk
Teoretisk matematikk forutsetter at du har
et godt grunnlag fra ungdomsskolen, mens
praktisk matematikk er noe enklere. Velg
derfor realistisk! Begge fag krever jevn innsats
gjennom skoleåret.
Fremmedspråk – fransk, spansk
eller tysk
Vi har lagt opp til at du fortsetter med samme
språk som du har hatt i 10. klasse, og tilbyr
bare begynneropplæring i tysk. Dersom du
ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen,
vil tysk være et obligatorisk fag for deg de tre
neste årene.

Dyktige lærere vil hjelpe deg i din faglige utvikling ved å tilpasse undervisningen til ditt nivå,
snakke med deg om dine læringsmål og gi deg
konkrete framovermeldinger for videre arbeid.
Du vil møte varierte læringsmetoder, trening på
grunnleggende ferdigheter og fordypning gjennom fagdager.
Samarbeid med bedrifter, skoler og universiteter hjelper oss å være en skole i utvikling. Vi
deltar i flere prosjekter og er universitetsskole.

Vi satser på
elevutveksling
med skoler i
andre land.
Mange velger
å ta et år i ut
landet, og hvert
år har vi gjeste
elever hos oss.
Om høsten har vi
internasjonal dag og innsamling til et prosjekt i
samarbeid med Kirkens Nødhjelp.

