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PROSESSEN RUNDT FAGVALG

¨ Introduksjon til fagvalg
Cathrine Huglen og Magnus Mellbye Larsen forklarer det praktiske rundt 
fagvalg og svarer på spørsmål

I tiden frem mot fagvalget vil dere få mer informasjon om innhold i de ulike 
fagene både fra faglærere og eldre elever.

Selve fagvalget skjer i Visma InSchool og gjøres i Klassens time.
¨ Prøvefagvalg i uke 3 (fra 16. januar) 
¨ Endelig fagvalg i uke 5 (fra 30. januar)



Timeplan på VG2

¨ Norsk 4 timer
¨ Kroppsøving 2 timer
¨ Historie 2 timer
¨ Fremmedspråk 4 timer

¨ …og 4 andre fag á 5 timer
(unntak hvis du velger matematikk 2P og programmering og modellering som er 3 timer)



Programfagstilbudet vårt

Til VG2 skal 
du velge 
matematikk
(R1/S1/2P) 
og tre andre 
programfag.



Hovedsakelig to programområder
Programfagtilbudet er i hovedsak delt inn i to programområder: 

Realfag (REA) og Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

Du må velge hvilket av disse to programområdene du ønsker å *fordype deg i. 
*Fordype betyr at du velger minst to fag fra ett av disse programområdene 
(Realfag eller SSØ).



To områder til…

¨ Elever fra studiespesialisering kan også ta noen 
mediefag eller breddeidrett. Fag herfra må bli i 
tillegg til fordypning innen REA eller SSØ



Fordypning VG2 og VG3

Du skal velge tre programfag på VG3. 

Når du velger programfag, må du velge minst to 
gjennomgående fag innenfor det programrådet (REA 
eller SSØ) du har valgt.
Det vil si at (minst) to av fagene som du velger på 
Vg2 må du fortsette med på Vg3. 



Valg av matematikk

Alle elever på studiespesialiserende skal velge 
matematikk på VG2.
Unntak: Forsert-elever som allerede er ferdig med R1

Du kan velge mellom realfaglig (R1), samfunnsfaglig (S1) og 
praktisk (2P) matematikk.

R1+R2 og S1+S2 kan være én av de to fordypningene dine 
både innenfor REA og SSØ.

Matematikklæreren din vil gi deg mer info om disse fagene i 
god tid før du skal velge.



Blokkskjema

Dere velger ett fag i hver av blokkene



Eksempel – Mulig fordypning i REA 

Vg2 Vg3 Du hadde fire programfag på Vg2 og skal kun ha tre programfag på Vg3

Engelsk 1 Psykologi 2*

Matematikk S1 Matematikk S2

Kjemi 1 Kjemi 2

Fysikk 1



Eksempel – Fordypning i REA2

Vg2 Vg3 Du hadde fire programfag på Vg2 og skal kun ha tre programfag på Vg3

Fysikk 1 Fysikk 2

Matematikk R1 Matematikk R2

Teknologi og forskningslære 1 Programmering og modellering X

Kjemi 1



Eksempel – Mulig fordypning i SSØ

Vg2 Vg3 Du hadde fire programfag på Vg2 og skal kun ha tre programfag på Vg3

Samfunnsøkonomi 1 Breddeidrett 2*

Engelsk 1 Engelsk 2

Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2

Matematikk 2P



Eksempel – Kan gå begge veier etter 
VG2, fordypning i SSØ

Vg2 Vg3 Du hadde fire programfag på Vg2 og skal kun ha tre programfag på Vg3

Engelsk 1 Engelsk 2

Rettslære 1 Rettslære 2

Biologi 1 Matematikk S2

Matematikk S1



Eksempel – Fordypning i SSØ

Vg2 Vg3 Du hadde fire programfag på Vg2 og skal kun ha tre programfag på Vg3

Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2

Markedsføring og ledelse 1 Matematikk R2

Bilde Fremmedspråk I+II

Matematikk R1



NB! Opptakskrav kan endre seg fra år til år. Sjekk https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-
uhg/spesielle-opptakskrav/om-spesielle-opptakskrav/ for oppdatert informasjon!

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/spesielle-opptakskrav/om-spesielle-opptakskrav/


NB! Opptakskrav kan endre seg fra år til år. Sjekk https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-
uhg/spesielle-opptakskrav/om-spesielle-opptakskrav/ for oppdatert informasjon!

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/spesielle-opptakskrav/om-spesielle-opptakskrav/


Opptakskrav og poeng

Om gjeldende
opptakskrav: 

Privatisteksamen i morsmål kan i noen tilfeller gi tilleggspoeng, snakk med rådgiver 
om det er aktuelt!





Veien videre

¨ Møt fagambassadører på stands i midttimer i 
januar

¨ Faglærere vil presentere programfag i 
undervisning og på fagmesse i januar

¨ Prøvefagvalg uke 3
¨ Endelig fagvalg uke 5

Rådgiverne tilbyr veiledning. 
Kontakt oss i Hjertet av Ullern og på Teams
Cathrine Huglen og Magnus Mellbye Larsen


