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AGENDA

• Fellesfag og 
programfag

• Hvilke fag kan/må du 
velge?

• Tilleggspoeng

• Generell 
studiekompetanse

• Spesielle opptakskrav

• Hvem kan du spørre?



HVA
SKJER?

• Informasjon om fagvalg:
• Oversikt over programfag (filmer og lenker til

læreplaner) på
skolemelding/hjemmesiden/Teams

• Digital veiledning med rådgivere etter nyttår

• Gjennomføring av ‘prøvevalg’ (Forms) 
Brukernavn og passord: skolemailen din.

• Endelig fagvalg i januar/februar.



FAGVALGET

• Påvirker hvilke programfag skolen tilbyr skoleåret 2022/2023

• Hvis få elever velger et fag, er det ikke sikkert skolen tilbyr faget 
(unntak:  hvis elever må ha et fag for å få vitnemål)

• Hvis det er fag skolen ikke kan tilby, må elever som ha valgt faget gjøre 
et omvalg.

• Påvirker antallet programfaggrupper skolen starter opp skoleåret 
2022/2023:

• Hvis elever senere ønsker å bytte fag, er det ikke sikkert det går hvis 
faget er fullt. 

• Det er ikke mulig å opprette nye programfaggrupper etter 
gjennomføringen av det endelige fagvalget.



FAGVALGET

Det er i utgangspunktet ikke mulig å endre valget når det fagvalget er 
gjennomført. 

Hvis du har valgt helt feil fag: 

Før sommeren:  Snakk med rådgiver – avhengig av gruppestørrelser.

Etter sommeren:

• Ingen elever på får bytte fag før inntaket er klart. 

• Elevene på Vg3 må få fagene de trenger for å få vitnemål før 
eventuelle bytter. 

• Elever på Vg2/Vg3 kan søke om fagbytte tre uker etter skolestart 
(Formsundersøkelse sendes på skolemelding). 



DEL 2

• Spesielt for Vg1 MK 

• Informasjon om valg av programfag til Vg2



Fellesfag
og felles 
programfag 
Vg2 MK

• Geografi (2t)

• Samfunnskunnskap (3t)

• Norsk (4t)

• Fremmedspråk (4t)
• Historie (2t)

• Kroppsøving 56 (2t)

• Matematikk 2P (3t)

• Mediesamfunnet 2 (5t)
• Medieuttrykk 2 (5t)



H VA M Å D U  
V E L G E ?

Til Vg2:

• Ett valgfritt programfag

• Alle på MK får 2P*

Til Vg3:

• To valgfrie programfag

• NB! Hvis du ikke hadde 
fremmedspråk på GS må for 
fortsette med spansk I+II. 

• Eventuelt ta morsmål nivå II

*Hvis man ønsker S1, R1 må man bytte skole



P R O G R A M -
O M R Å D E

MK

Medieutvikling

Bilde – Film/Foto

Lyddesign

Grafisk design

Tekst



P R O G R A M -
O M R Å D E

R E A L F A G  

Kjemi 1

Fysikk 1

Biologi 1

Informasjonsteknologi 1



P R O G R A M -
O M R Å D E

S S Ø

Entreprenørskap 
og 

bedriftsutvikling 1
Psykologi 1

Rettslære 1 Sosiologi og 
sosialantropologi 

Historie og 
filosofi 1

Markedsføring og 
ledelse 1

Engelsk 1 Økonomistyring 



MER OM VALGET

Hvis du ikke hadde fremmedspråk på ungdomstrinnet:

• Må du fortsette med fremmedspråk nivå I+II både på Vg2 og Vg3 

• Du velger bare ett valgfritt programfag på Vg3.

På Vg3 kan du ikke velge programfag på nivå 2 (f.eks. Mediespesialisering) hvis du ikke har 
hatt programfag på nivå 1 (Lyd, Bilde, Grafisk design eller Tekst).

• Du kan ikke ta samme programfag to ganger. 

• Morsmål kan ev. erstatte et valgfritt programfag

NB! Vi kan ikke garantere at vi tilbyr de samme valgfrie programfagene på Vg3 2023/2024 som 
vi gjør i år. 

NB! Det er ikke mulig å erstatte et programfag som du har fått standpunktkarakter i med et 
fag du har tatt som privatist og samtidig få førstegangsvitnemål. 

• Eksempel: Du kan ikke få førstegangsvitnemål hvis du erstatter 
standpunktkarakteren 5 i Økonomistyring med privatistkarakteren 6 i morsmål/et 
annet programfag.

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/opptakskvoter/kvote-for-forstegangsvitnemaal.html


DEL 2

• Spesielt for Vg1 ST

• Informasjon om valg av programfag til Vg2



FELLESFAG 
PÅ VG2 ST

Norsk  (4t)

Fremmedspråk (4t)

Historie  (2t)

Kroppsøving (2t)

Matematikk 2P (3t) 

Matematikk er ikke et 
fellesfag for de som 

velger matematikk S1 
(5t) eller R1 (5t)



HVA MÅ DU VELGE? 

I år skal du velge minst
3 programfag og

matematikk.

Neste år skal du velge
3 programfag.

Du må videreføre 2 
programfag enten fra
programområdet REA 

eller fra SSØ.

Du må ha totalt 4 
programfag innenfor

samme programområde
påVg2 ogVg3.



P R O G R A M O M R Å D E
R E A L F A G

Matematikk R1

Matematikk S1

Kjemi 1

Fysikk 1

Biologi 1

Informasjonsteknologi 1

Eksempel: 

Hvis velger å fordype deg innenfor REA og har 
Fysikk 1, Matematikk R1 og Biologi 1 (+et 
programfag) påVg2, kan du fortsette med Fysikk
2 og Matematikk R2 (+ et programfag) påVg3 og
få fordypning.



PROGRAMOMRÅDE SSØ (NIVÅ 
1 -FAG)

Matematikk R1 Matematikk S1 Psykologi 1 Rettslære 1

Sosiologi og 
sosialantropologi 

Entreprenørskap 
og 

bedriftsutvikling 1

Historie og filosofi 
1

Markedsføring og 
ledelse 1

Engelsk 1 Økonomistyring 



FLERE 
MULIHETER

Noen språk kan tas på andre skoler: 

• japansk, italiensk, russisk, latin og kinesisk

Språk det ikke gis undervisning i (endel 
morsmål) kan tas som privatist. 

Eksempel:

Hvis du har valgt å fordype deg innenfor 
SSØ og har Økonomistyring, Historie og 
filosofi 1 og Rettslære 1 på Vg2, kan du 
fortsette med Økonomi og ledelse, Historie 
og filosofi 2 og et programfag til på Vg3 for å 
få fordypning.



PROGRAMOMRÅDE MK (NIVÅ 
1 -FAG)

Medieutvikling Bilde –
Film/Foto Lyddesign

Grafisk design Tekst



ALLE MÅ VELGE 
MATEMATIKKFAG:

• Hvis du har matematikk 1P:

• er det naturlig å fortsette med 2P(fellesfag)

• kan du fortsette med S1(programfag) Her anbefaler vi sterkt minst karakter 4 i 1P

• Hvis du har matematikk 1T:

• kan du fortsette med 2P (fellesfag)

• kan du fortsette med S1 (programfag) Her anbefaler vi sterkt minst karakter 3 i 1T

• kan du fortsette med  R1 (programfag som bygger på 1T) Her anbefaler vi sterkt minst karakter 4 i 1T

• Fra Utdanningsdirektoratet: Ein endring som gjeld frå hausten 2021 er at elevar i programområde for språk, samfunnsfag og 
økonomi kan få godkjend matematikk som eitt av fordjupningsfaga sine. Dette betyr at R2 og S2 kan brukes som fordypningsfag 
innenfor SSØ på Vg3

• Hvis du ønsker å velge fysikk 1 og deretter fysikk 2, anbefaler vi at du også velge R1 (og ev. R2).

• Hvis du ønsker å velge kjemi 1, anbefaler vi at du velger R1/S1 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/moglege-val-for-matematikk-i-vgo/


HVA
MÅ DU 
HUSKE

PÅ?

Hvis du ikke hadde fremmedspråk på ungdomstrinnet:

• Fortsette med fremmedspråk nivå I+II på Vg3 som fellesfag.

• Har kun plass til to valgfrie programfag på Vg3

Du kan ikke velge S2 på Vg3 hvis du ikke har hatt S1 på Vg2.

• Dette gjelder også MK-faget Mediespesialisering som er et nivå 2-fag.

Du kan ikke velge samme programfag to ganger

Du kan ikke kombinere R med S-matematikk.

• F.eks. R1 på Vg2 og S2 på Vg3

Det er ingen garanti for at vi kan tilby samme valgfrie programfag på 
Vg3 2022/2023 som vi kommer til å gjøre i år. Dette er avhengig av 
resultatet fra elevenes programfagvalg.

Morsmål kan ev. erstatte et programfag (avhengig av nivå og fag på 
ungdomsskolen)

NB! Det er ikke mulig å erstatte et programfag som du har fått 
standpunktkarakter i med et fag du har tatt som privatist og få 
førstegangsvitnemål.

• Det er f.eks. ikke mulig å få et førstegangsvitnemål hvis du erstatter 
standpunktkarakteren 5 i Økonomistyring med privatistkarakteren 
6 i morsmål/et annet programfag.

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/opptakskvoter/kvote-for-forstegangsvitnemaal.html


Eksempel på valg av programfag på Vg2 og Vg3
Fag Vg2 Fag Vg3 Godkjent fagkombinasjon på Vg3?

Elev 1 Matematikk R1 (REA/SSØ)
Fysikk 1 (REA)
Kjemi 1 (REA)
Biologi 1 (REA)

Matematikk R2 (REA/SSØ)
Fysikk 2 (REA)
Bilde (MK)

Ja. Har minst to fordypningsfag (Matematikk R2 og Fysikk 2) 
innenfor samme programområde (REA)

Elev 2 Matematikk R1 (REA/SSØ)
Markedsføring og ledelse 1
Økonomistyring(SSØ)
Lyd (MK)

Matematikk R2 (REA/SSØ)
Markedsføring og ledelse 2 (SSØ)
Økonomi og ledelse (SSØ)
Bilde (MK)

Ja. Har minst to fordypningsfag (Markedsføring og ledelse 
2, Økonomi og ledelse og Matematikk R2) innenfor samme 
programområde (SSØ)

Elev 3 Matematikk S1 (REA/SSØ)
Kjemi 1 (REA)
Engelsk 1 (SSØ)
Entreprenørskap 1 (SSØ)

Matematikk S2 (REA/SSØ)
Engelsk 2 (SSØ)
Grafisk design (MK)

Ja. Har to fordypningsfag (Matematikk S2 og Engelsk 2) 
innenfor samme programområde (SSØ)

Elev 4 Matematikk 2P (fellesfag)
Engelsk 1 (SSØ)
Entreprenørskap 1 (SSØ)
Grafisk design (MK)

Entreprenørskap 2 (SSØ)
Markedsføring og ledelse 1 (SSØ)
Historie og filosofi 1 (SSØ)

Det var for få elever som valgte Engelsk 
2, så det var ikke mulig å tilby faget. 
Derfor velger eleven fagene ovenfor.

Nei. Har ikke videreført to fordypningsfag innenfor samme 
programområde (SSØ) fra VG2 til VG3 og får derfor ikke 
vitnemål

Elev 5 Matematikk 2P (fellesfag)
Engelsk 1 (SSØ)
Grafisk design (MK)
Morsmål III (SSØ)

Eleven hadde Tysk I på ungdomsskolen 
men har ikke fremmedsrpåk på 
videregående

Engelsk 2 (SSØ)
Lyd (MK)

Eleven hadde Tysk I på ungdomsskolen, 
og får derfor godkjent morsmål I som et 
fellesfag, morsmål II som et programfag 
(SSØ) og morsmål III som et programfag 
(SSØ)

Ja. Har to fordypningsfag (Engelsk 2 og Morsmål III) innenfor 
samme programområde (SSØ) og har også totalt 560 timer 
(Engelsk 1 og 2, Morsmål II og III) med programfag innenfor 
samme programområde.



DEL 3

• Oppsummering



TILLEGGSPOENG*

Realfagspoeng:
½ tilleggspoeng per fag
• Matematikk R1/S1/S2
• Kjemi 1 og 2
• Fysikk 1
• Biologi 1 og 2
• Informasjonsteknologi 1 og 2
• Geofag 1 og 2
• Teknologi og forskningslære 1og 2

1 tilleggspoeng per fag
• Matematikk R2
• Fysikk 2

• * Gjelder Norge med forbehold om endringer

Fordypningspoeng for språk:
• ½  tilleggspoeng for programfag i 

fremmedspråk nivå I og nivå II

• 1 tilleggspoeng for programfag i  
fremmedspråk III

Maksimalt antall tilleggspoeng:
• 1 ½ tilleggspoeng for språk

• 4 tilleggspoeng for realfag og 
fremmedspråk til sammen



G E N E R E L L  
S T U D I E K O M P E T A N S E  

( G E N S )

• GENS er det faglige grunnlaget du 
trenger for å søke opptak til 
universiteter og høgskoler. Alle 
fagkombinasjoner som gir gyldig 
vitnemål, gir GENS

• For å få GENS må alle fag være 
bestått. 

• GENS er ingen garanti for å få 
studieplass: Du søker studieplass i 
konkurranse med mange andre!



SPESIELLE OPPTAKSKRAV

En del studier krever 
bestemte programfag, 

ferdigheter eller 
karakterkrav som del av 

opptaksgrunnlaget.

NB! med forbehold for ev. 
endringer – sjekk her: 

Samordnet opptak

• Mastergrad (siviløkonom) på NHH eller BI: 
Realfag

• Integrert mastergrad i samfunnsøkonomi: 
Realfag

• Integrert mastergrad (sivilingeniør) på NTNU: 
Realfag

• Ingeniørstudier: Realfag
• Medisin-, veterinær- og odontologistudier: 

Realfag
• Arkitektstudier i Oslo og Bergen: 

Opptaksprøve
• Politihøgskolen: Opptaksprøve
• Minst 4 i matematikk (2P) og 3 norsk, og minst 

35 poeng på grunnskolelærerutdanning
• Flere utdanninger krever også politiattest

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/poengberegning/legge-til-poeng/sprakpoeng/index.html


HVEM 
KAN DU 
SPØRRE?

• Innhold i fag: faglærere

• Fagvalg og krav til fagkombinasjoner: 
rådgiver eller studieleder

• Se oversikten over fagene (filmer + 
lenker til vilbli.no)


