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Programfagstilbudet vårt



Hovedsakelig to programområder

Programfagtilbudet er hovedsakelig 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…

 Programområdene Idrett og Mediefag tilbyr for få 

programfag, så her kan du ikke ta fordypning. Fag 

herfra må bli i tillegg til fordypning innen REA eller 

SSØ



Antall programfag du skal velge på Vg2:

 Du skal velge fire fag på Vg2

 Hvis du ikke velger matematikk som programfag, 

men fortsetter med fellesfaget Matematikk 2P, 

skal du velge tre programfag på Vg2. 

 Hvis du velger matematikk som programfag 

(Matematikk S1 eller R1), skal du altså velge fire 

programfag på Vg2. 

ALLE SKAL UANSETT VELGE FIRE FAG



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. 

Til sammen utgjør da disse to gjennomgående fagene fire av dine 
programfag (2 X2 = 4). 

SE INN I GLASSKULEN

Hvilke muligheter har du?



Minst to programfag over to år:

 det tredje programfaget du velger på Vg3 kan være et 
gammelt programfag fra Vg2, 

 men det tredje programfaget kan også være et nytt 
programfag (*Stjernefag* = Biologi 2, Psykologi 2, Rettslære 2, 
Sosialkunnskap, Politikk og menneskerettigheter, Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling 2, Breddeidrett 2, Grafisk design og Medieutvikling)

 Unntak: Elever som har fremmedspråk I + II som obligatorisk 
fremmedspråk, dvs. som fellesfag over alle tre årene. Da skal 
du bare velge to programfag på Vg3. Du skal altså sette opp 
dine to gjennomgående programfag, men som valgfritt 
programfag setter du opp fremmedspråk I + II. Dette gjelder 
bare elever som ikke hadde fremmedspråk på grunnskolen, men 
fordypning i norsk eller engelsk. 



Blokkskjema

*Stjernefag* Programfag man kan ta på Vg3 uten å ha hatt programfaget på Vg2

Velge loddrett fra fire av blokkene

BLOKK 1 BLOKK 2 BLOKK 3 BLOKK 4
Matematikk R1 Kjemi 1 Fysikk 1 Biologi 1*

Matematikk S1 Entreprenørskap og 

bedriftsutvikling 1*

Markedsføring og ledelse Samfunnsøkonomi 1

Matematikk 2P Rettslære 1* Sosiologi og sosialantropologi* Psykologi 1*

Historie og filosofi 1 Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk

Breddeidrett 1*

Kjemi 1 Fysikk 1 Teknologi og forskningslære 1* Teknologi og forskningslære 1*

Matematikk R1

Matematikk S1

Bilde 

Lyd

Fremmedspråk I+II på Vg3



Eksempel

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

Internasjonal engelsk Psykologi 2*

Fysikk 1 Kjemi 2

Kjemi 1 S 2

S 1

Fordypning i REA

S1 + S2 og Kjemi 1 + Kjemi 2



Eksempel

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

Samfunnsøkonomi 1
Breddeidrett 2*

Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk

Historie og filosofi 1
Historie og filosofi 2

2P

Fordypning i SSØ

Internasjonal engelsk + Samfunnsfaglig engelsk og HF1 + HF2



Eksempel

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

Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk

Rettslære 1 Rettslære 2

Biologi 1 S2

S1

Fordypning i SSØ

S1 + S2, Rettslære 1 + 2 og Internasjonal engelsk + Samfunnsfaglig engelsk



Eksempel

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

Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2

Markedsføring og ledelse 1 R 2

Bilde Fremmedspråk I+II

R 1

Fordypning i SSØ

R1 + R2 og Samfunnsøkonomi 1 + 2







Opptakskrav og poeng

Om gjeldende

opptakskrav: 

https://sok.samordnaopptak.no/#/admission/7/studies






Veien videre

 Presentasjon av alle programfag i januar 

 Prøvefagvalg mandag 11. januar 

 Endelig fagvalg mandag 25. januar

Rådgiverne tilbyr veiledning. 

Kontakt oss i Hjertet av Ullern og på teams



Vær nysgjerrig på ditt valg

Du vil få 
informasjon om 
programfagene av 
faglæreren din og i 
fagvalgsbrosjyren
på hjemmesiden

Snakk med de!

Bruk den!

https://ullern.vgs.no/contentassets/7ed03a68bba04e15b14147509bbe4b38/fagvalgsbrosjyre_ullern_2018_korr.pdf

