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Informasjon om fremmedspråk for elever 
som går på Vg1 2019/2020 

 

Alle må ha et fremmedspråk i tillegg til engelsk 

 F21 tilbyr tysk nivå I- tysk nivå II- fransk nivå I - fransk nivå II-spansk nivå I 
– spansk nivå I+II og spansk nivå II 

 Hvis du hadde nivå I i et språk på ungdomsskolen kan du fortsette med nivå II 
i Vg1 og Vg2  

 Hvis du velger å ha nivå III i Vg3 får du et helt tilleggspoeng 

 Du kan begynne med et nytt språk og ha nivå I i Vg1 og Vg2 
 Hvis du ikke hadde et fremmedspråk på ungdomsskolen må du ha nivå I i VG1 

og VG2. (spansk) 
 Du må også ta nivå II i faget. Det gjør du i VG3. (Du må bruke 5 timer av 

programfagstimene i VG3 til fremmedspråk)  
 Du kan velge å ha morsmålet ditt som fremmedspråk 

 Hvis du ikke hadde et fremmedspråk på ungdomsskolen må du ta eksamen i 
Fremmedspråk nivå II 

 Hvis du har et annet fremmedspråk fra ungdomsskolen kan du ta eksamen i 
Fremmedspråk nivå I 

 Du kan også ha morsmålet ditt som programfag (nivå I, II eller III) i tillegg til 
et annet språk fellesfag, noe som gir tilleggspoeng 

 

Fremmedspråk som privatist 
Elever som behersker ett eller flere av følgende språk: 

 

albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, 
hindi, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk, koreansk, kurdisk (sorani), 

latvisk, lulesamisk, mandarin, nederlandsk, nordsamisk, oromo, panjabi, 
pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk somali, spansk, sørsamisk, tamil, 

tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk 
 

kan ta eksamen i dette språket i stedet for å ha undervisning i ett av 
fremmedspråkene vi tilbyr.  

 
Du får ikke undervisning, men må forberede deg til eksamen på egen hånd 

Eksamen er både skriftlig og muntlig. Det vil komme eget oppmeldingsskjema 
til disse.  
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Tilbud om andre språkfag (undervisning på ettermiddagstid to dager i 
uken) 

Ettermiddagsundervisningen er et tilbud om undervisning i et 

fellesfag/programfag, og ikke et eksamensforberedende kurs for elever som 
ønsker å ta faget som privatist. Det er en forutsetning at eleven følger 

undervisningsopplegget gjennom hele skoleåret og skal ha standpunktkarakter i 
faget. Tilbudet omfatter to ukedager, og elevene må møte begge dager. 

 

Ta kontakt med rådgiver for mer informasjon. 


