
FAGVALG TIL VG2

Foreldremøte for Studiespesialisering Vg1
Ullern vgs. mandag 10. desember 2018



Fra skoleledelsen

Senere fagvalg og bedre tenketid

Julemail fra rektor: 
• Info hjem om halvårsvurdering uten og med karakter
• Også om fagkonferanse 28. januar 

- Elektronisk booking
- Følg med på hjemmesida vår  



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

• Interessetest i kontaktlærertiden 17.desember

• Periode med veiledning 

• Fagmesse onsdag 23.januar 

• Prøvefagvalg mandag 28. januar 

• Endelig fagvalg mandag 11. februar

Rådgiverne tilbyr veiledning. Speedveiledning hver torsdag i midttimen





Programfagstilbudet vårt



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
 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
 Småspråk nivå 1,2 og 3*

 R1

 S1

 Kjemi 1

 Fysikk 1

 Biologi 1

 Teknologi og forskningslære
1 (TOF)

Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi



To områder til…

• Programområdene Idrettsfag og Mediefag tilbyr for få programfag, så 
her kan du ikke ta fordypning. Fag herfra må bli i tillegg til fordypning 
innen Realfag eller SSØ

Idrettsfag

 Breddeidrett 1

Mediefag

• Bilde
• Lyddesign



Antall programfag eleven skal velge på Vg2

•Eleven skal velge fire fag på Vg2

•Hvis eleven ikke velger matematikk som 
programfag, men fortsetter med fellesfaget 
Matematikk 2P, skal eleven velge tre programfag
på Vg2. 

•Hvis eleven velger matematikk som programfag 
(Matematikk S1 eller R1), skal eleven velge fire 
programfag på Vg2. 

ALLE SKAL UANSETT VELGE FIRE FAG



Gjennomgående fordypning = vitnemål

Når eleven velger programfag, må eleven notere seg 
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 elevens 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

*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 1 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 Matematikk R1

Matematikk S1

Bilde 

Lyddesign

Fremmedspråk I+II på Vg3



Elevpanel

Anja: S1, Kjemi 1, SOSAN og Psykologi 1

Marie: R1, Fysikk 1, Kjemi 1 og Biologi 1

Herman: S1, SOSAN, Historie og filosofi 1 og Samf.øk. 1

Johannes: 2P, Internasjonal engelsk, Psykologi 1 og 
Historie og filosofi 1



Eksempel

Fordypning i realfag

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

Biologi 1 Biologi 2

Kjemi 1 Kjemi 2

Fysikk 1 Psykologi 2

R1



Eksempel 

Fordypning i Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

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

Psykologi 1 Fremmedspråk nivå II/III

Sosiologi og sosialantropologi K2

K1 S2

S1



Eksempel

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

Bilde Biologi 2

Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk

Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2

2P

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.

Oversikt over studier med spesielle 
opptakskrav, se Samordna opptak

https://outlook.office365.com/owa/?realm=osloskolen.no&path=/mail/inbox


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 torsdag 28.januar 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.februar!



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 februar

• Ombestemme seg?
• ENDELIG fagvalg i februar – 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


Programområde realfag

• Realfag på Ullern
• For den nysgjerrige!

• Utforskende arbeidsmåter

• Høyt faglig nivå – deltagelse i OL

• TOF 2 og programmering

• Utplasseringer hos verdens-

ledende forskere



Bilde – fordypning i foto og film 

• Ett bilde sier mer enn tusen ord? 

• Bildefaget = kreativitet

• Visuell kommunikasjon

• Kompetanse for framtiden 

• Teamarbeid + individuell utvikling

• Digitalt utstyr

• Fotostudio / Black Box



Lyddesign 

• Lyddesign = gøy å bygge opp lydbilder! 

• Lydproduksjon: podcast, filmlyd, 

lydeffekter, lydkomposisjoner, beats

• Akustikk, støy, mikrofoner, lydkilder 

• Opptaksutstyr, rigge for livelyd

• Finne løsninger sammen med andre

• Utvikle eget uttrykk

• Bruke lydstudio/Black Box


