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Valg av programfag for Vg3

FAGVALG VG2 SKOLEÅRET 2018/19
Fag- og timefordeling
Vi minner om at elever på utdanningsprogram for studiespesialisering skal ha minimum
30 t/uke hvert år. Av disse velger elevene 15 t/uke i Vg2 og Vg3 slik:
Vg1

Vg2

Vg3

Fellesfag 30 t/uke

Fellesfag 15 t/uke

Fellesfag 15 t/uke

Norsk 4t
Engelsk 5t
Naturfag 5t
Matematikk 5t (1P/T)
Fremmedspråk 4t
Samfunnsfag 3t
Geografi 2t
Kroppsøving 2t

Norsk 4t
Fr.språk 4t
Historie 2t
Kr.øving 2t
Matematikk 3t (el. programfag 5t)

Norsk 6t
Religion/etikk 3t

Programfag fra eget
programområde 10 t/uke

Programfag fra eget
programområde 10 t/uke

Valgfritt programfag 5 t/uke

Valgfritt programfag 5 t/uke

Historie 4t
Kr.øving 2t

Fordypningsfag
Alle elever må ha to programfag fra eget område som fordypning i to år (totalt 20 t/uke):



Realfag eller
Språk, samfunnsfag og økonomi

OBS! Dersom du har Fremmedspråk III som ditt ene fordypningsfag, må du ha et annet
språk-, samfunns- eller økonomifag i Vg2 eller Vg3 slik at summen også her blir 20 timer.
Hvis du har tre fag i år innen samme programområde, kan det være mulig å bytte fordypningsfag i
forhold til planene du la i fjor. Kryss av for fagene du har i år, og før opp fagene du ønsker i Vg3.
Forutsetningene for å endre fordypningsfag er blant annet at det går opp på timeplanen, at det er
ledig plass, og at din opprinnelige gruppe ikke blir for liten. Du må derfor være forberedt på å holde
fast ved det du valgte i fjor! Dette gjelder ikke elever som i fjor har valgt fordypning i fag som ikke
igangsettes på grunn av liten søkning.

Valgfritt programfag
For neste år skal du bare velge ett valgfritt programfag. Dette faget kan velges fritt blant
alle tilgjengelige programfag, også idrettsfag.
Hva trenger jeg for videre studier?
Det viktigste rådet vi kan gi også i år, er at du må velge fag som du er interessert i og som
du kan mestre! Det høres sikkert selvsagt ut, men faktum er at mange elever velger fag
fordi kompisen eller venninnen valgte akkurat sånn, eller fordi de vil “holde alle muligheter
åpne”. Det kan fort bli litt slitsomt.
I tillegg glemmer mange at 9 av 10 studier ikke krever spesielle fagkombinasjoner, bare
generell studiekompetanse (GENS). Derimot betyr karaktersnittet ditt – som bygger på
ALLE fag – mye for opptaket til videre studier! Hvis du velger fag bare av “taktiske”
grunner, og dermed får dårligere karakterer enten i dette eller andre fag, så var det
kanskje ikke så taktisk likevel!?
Enkelte studier har tilleggskrav i form av kompetanse eller karakterkrav, mao. spesiell
studiekompetanse. På hjemmesiden finner du en liste over de vanligste studiene med slike
krav. Merk deg at flere av realfagsstudier på studiestedene UiO,UiB og UiS
også krever R2. Dette som en forsøksordningen fra og med studieåret 2018/201. På siden
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www.samordnaopptak.no/studier finner du oversikt over både opptakskrav og
poenggrenser til alle studier som søkes via samordna opptak. Merk at det kan være andre
opptakskrav for studier i utlandet! Karriereveileder kan gi mer informasjon.
Poengberegning i høyere utdanning og førstegangsvitnemål
På de fleste studier må du konkurrere om plassene. Det beregnes en poengsum basert på
følgende elementer:




karakterpoeng (gjennomsnitt av alle karakterer multiplisert med 10)
tilleggspoeng for realfag eller språk III
ev. andre tilleggspoeng (alder, verneplikt, folkehøyskole, kjønn etc.)

Programfag i realfag og programfag i fremmedspråk (ikke engelsk) gir 0,5 tilleggspoeng
hver, mens Fremmedspråk nivå III, Fysikk 2 og Matematikk R2 gir 1 poeng hver. Du kan
maksimalt få 4 tilleggspoeng. Merk at alle tilleggspoeng beregnes ved opptak til
høyskolen, ikke ved avslutning av videregående skole!
Omlag halvparten av plassene ved høyere utdanning er reservert for elever med
førstegangsvitnemål. For å få førstegangsvitnemål må du bestå alle fag og gjennomføre
videregående skole på tre år, hvis du ikke har et tilrettelagt løp eller et studieår i utlandet.
Ved å lage en slik ordning sørger man for at eldre søkere med tilleggspoeng ikke
utkonkurrerer alle som kommer rett fra videregående skole. Det er altså lurt å satse for å
få et godt førstegangsvitnemål. Merk også at mange utenlandske studiesteder kun godtar
førstegangsvitnemål som inntakspapirer.
Det er mulig å forbedre/reparere karakterer fra Vg1 og Vg2
ved å gå opp som privatist i faget. Standpunkt- og eventuell
eksamenskarakter blir da strøket. Dersom du gjør dette mens
du er elev, beholder du førstegangsvitnemålet. Det kan også
være mulig å bytte ut fag, men ikke hvis du har vært trukket ut
til eksamen i faget.
Fagvalg for Vg2 og skolens tilbud
Valget skjer i år elektronisk ved å gjennomføre testen som legges ut på It’s learning. Se
utdrag på neste side. Merk at du bare kan ta testen én gang! Frist for fagvalget er 30.
november 2017.
Skolen tar ditt valg seriøst og forsøker å legge til rette grupper i forhold til alles valg. Du må
imidlertid ta høyde for at vi ikke kan oppfylle alle ønsker, og at noen grupper kan få for mange/få
søkere. Det er derfor viktig at du fører opp et reservefag.

Du finner mer informasjon om fagvalg hjemmesiden vår www.asker.vgs.no og på
nettstedene www.vilbli.no og www.samordnaopptak.no. Karriereveileder har stand i
biblioteket.
Vi vil til slutt minne om at alle også må søke skoleplass på www.vigo.no innen 1. mars!
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