


Hvem er du, og hva skal du bli?

• Hva er du flink til?

• Hva synes andre du er flink til?

• Hvilke fag interesserer du deg mest for?

• Hva har du lyst å gjøre når du bli stor?

Finn ut og ta et programfagsvalg!

Programfag kommer i tillegg til obligatoriske fellesfag (norsk, fremmedspråk, historie og gym).



Veiledningsprosessen:

• Tidligere: Informasjon til elever om fagtilbud og regler

• 6. nov.: Fagmessen for elever. Stand og forelesning

• 6. nov.: Foreldremøte

• Periode med veiledning 

• 13. nov.: Prøvefagvalg

• Periode med veiledning 

• 11. des.: Endelig fagvalg





Antall programfag eleven skal 

velge på Vg2:

* Hvis eleven ikke velger matematikk som 

programfag, men fortsetter med fellesfaget 

Matematikk 2P, skal eleven velge tre 

programfag på Vg2 ( =15 timer programfag)

* Hvis eleven velger matematikk som 

programfag (Matematikk S1 eller R1), skal 

eleven velge fire programfag på Vg2 (= 20 

timer programfag)



 Psykologi 1

 Rettslære 1

 Markedsføring og 

ledelse 1

 Sosiologi og 

sosialantropologi

 Historie og filosofi 1

 Internasjonal 

engelsk

 Samfunnsøkonomi 

1

 Entreprenør og 

bedriftsutvikling 1

 Småspråk nivå 1,2 

og 3*

Programfagstilbudet vårt:

• R1

• S1

• Kjemi 1

• Fysikk 1

• Biologi 1

• Teknologi og 

forskningslær

e

Realfag
Språk, samfunnsfag 

og økonomi

* Byomfattende tilbud programfag- språk; tysk/spansk/fransk, japansk, italiensk, 

koreansk, tegnspråkrussisk, kinesisk, polsk, latin, osv. Kontakt rådgiver Cathrine.

Idrettsfag

 Breddeidrett 1

Media og 

kommunikasjon

 Bilde 1



To programområder til 

fordypning

Programfagtilbudet er hovedsakelig delt inn i to programområder: 
Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

Du må velge ett av disse to programområdene du ønsker å *fordype
deg i. 

*Fordype betyr at du velger minst to programfag fra ett av disse 
programområdene (Realfag eller SSØ).

 Psykologi 1

 Rettslære 1

 Markedsføring og ledelse 1

 Sosiologi og 

sosialantropologi

 Historie og filosofi 1

 Internasjonal engelsk

 Samfunnsøkonomi 1

 Entreprenør og 

bedriftsutvikling 1

 Småspråk nivå 1,2 og 3*

 R1

 S1

 Kjemi 1

 Fysikk 1

 Biologi 1

 Teknologi og 

forskningslær

e

Realfag Språk, samfunnsfag og 

økonomi



Videre 

• Programområdene Idrettsfag og MK tilbyr 

bare ett programfag, så her kan du ikke ta 

fordypning. Fag herfra må bli i tillegg til 

fordypning innen Realfag eller SSØ

Idrettsfag

 Breddeidrett 1

Media og 

kommunikasjon

 Bilde 1



Gjennomgående fordypning = vitnemål

Når du velger programfag, må du notere deg følgende:

Minst to av programfagene du nå velger på Vg2 må du også ha på Vg3 
(nivå 1+2). 

Disse to gjennomgående programfagene må være innenfor det samme 
programrådet (enten «Realfag» eller «Språk, samfunnsfag og økonomi».

Til sammen utgjør da disse (minst) to gjennomgående programfagene 
fire av dine programfag på Vg2 og Vg3. (= Vitnemål!)



Minst 15 timer programfag hvert år

og fordypning

PROGRAMFAG 1

5 TIMER

PROGRAMFAG 2

5 TIMER

PROGRAMFAG 1

5 TIMER

PROGRAMFAG 2

5 TIMER

PROGRAMFAG 4

5 TIMER

PROGRAMFAG 3

5 TIMER

DITT 

PROGRAMOMRÅDE - FORDYNING

FRA VALGFRITT 

PROGRAMOMRÅDE

VG2

VG3



Blokkskjema

*Fag man kan ta på Vg3 uten å ha på Vg2

** Tilbys kun på Vg2

Velg kun ett programfag fra de fire blokkene

BLOKK 1 BLOKK 2 BLOKK 3 BLOKK 4
R1 KJEMI 1 FYSIKK 1 BIOLOGI 1*

S1 RETTSLÆRE 1* MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 SAMFUNNSØKONOMI 1

2P HISTORIE OG FILOSOFI 1 SOSIOLOGI OG 

SOSIALANTROPOLOGI 1*

PSYKOLOGI 1*

R2 - forserte ENTREPRENØRSKAP 

OG BEDRIFTSUTVIKLING 1*

INTERNASJONAL ENGELSK INTERNASJONAL ENGELSK

BILDE 1

KJEMI 1 FYSIKK 1 TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE 

1

BREDDEIDRETT 1

R1

S1

SPANSK I+II – programfag på Vg3 



Elevpanel:

• Ida: R1, F1, MFL1 og SØK1

• Emma: S1, MFL1, ENT1 og Int.eng.

• Carl Philip: 2P, ENT1, SOSAN og 

Int.eng.

• Eivind: R2, F1, K1 og SØK



Eksempel

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

Psykologi 1 Psykologi 2

Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Entreprenørskap og bedriftsutvikling  2

2P

Fordypning i Språk, samfunnsfag og økonomi 

(SSØ)



Eksempel

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

Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2

Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk

S1 S2

Biologi 1

Fordypning i Språk, samfunnsfag og økonomi 

(SSØ)





Fordypning i matematikk eller ikke?

• Om 2P

• Om S1

• Om R1

Våre erfaringer



Studier med spesielle krav-

matematikk

• S1 + S2 (eller R1)
– Medisin (lege og farmasøyt)*

– Odontologi (Tannlege)*

– Veterinær*

– Bioingeniør*

– Siviløkonom

• R1 + R2
– Sivilingeniør/Ingeniør*

– Sivilarkitekt NTNU*

– Informatikk, naturfag, miljø og realfag * 

*Krever i tillegg kompetanse innen andre realfag. Se liste.



Tilleggspoeng for realfag og for 

språk

• Vg2: 0,5 poeng for programfagene matematikk R1 eller S1, 
Fysikk1, Kjemi 1og Biologi 1

• Vg3: 1 poeng for programfagene matematikk R2 og Fysikk 2, 
samt 0,5 poeng for matematikk S2, Kjemi 2 og Biologi 2

• 0,5 poeng for faglig fordypning språk nivå II

• 1 poeng for faglig fordypning i språk på nivå III

• Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg2 og Vg3



Poengberegning

Gjennomsnittskarakter x 10 

+ 

Realfagspoeng/Språkpoeng 

(maks. 4  poeng)

= Skolepoeng



Førstegangsvitnemål

• Gir prioritet til 50% av studieplassene ved norske 
universitet og høgskoler. Dette kan betyr noe lavere 
inntakspoeng til enkelte studier

• Ikke fylle mer enn 21 år i opptaksåret (altså det 
kalenderåret man søker)

• Søkeren har fullført og bestått videregående utdanning i 
løpet av tre år på skolen (generell studiekompetanse)

• Søkeren kan forbedre sine karakterer i løpet av de tre 
årene han/hun er elev i den videregående skole



Fagvalg

Prøvefagvalg 13. november i kontaktlærertiden

Dette valget er ikke bindende, men: 

• et utgangspunkt for skolen å sette sammen et så godt fagtilbud som 
mulig

• danner utgangspunkt for blokkskjemaet, dvs. hvilke fag som kommer til å 
ligge samtidig på timeplanen neste skoleår

• en tidlig start for elevenes mulighet til å få god og nok informasjon om de 
nye programfagene

Endelig fagvalg 11. desember!



Merk deg

• Det er ikke sikkert at alle fagene vil bli tilbudt
– Fag som har lav oppslutning ved prøvefagvalget kan bli 

droppet før det endelige fagvalget i desember

• Fulle grupper? 
Karakterene etter Vg1 kan bli avgjørende.

• Ombestemme seg?
– ENDELIG fagvalg i desember– planlegging av neste 

skoleår

– Skolestart, vurdering  ved søknad (særskilte omstendigheter)



Utvekslingsår



Tips: Digital Fagvalgsbrosjyre
Du vil kunne finne informasjon om det enkelte 
programfaget på skolens hjemmeside. 

Klikk «Fagtilbud»  «Fagtilbud på ST» 
»Fagvalgsbrosjyren«

Bruk den!

https://ullern.vgs.no/contentassets/7ed03a68bba04e15b14147509bbe4b38/fagvalgsbrosjyre_ullern_2017_ny2-003.pdf


Kommende møter

Sex, Drugs and 

Rock'n Roll, 22. 

november klokken 

18.00
Psykisk helse i 

sammenheng med sex og 

rus. Hvordan er det å være 

ungdom i dag?

Arrangør, R-team Ullern vgs




