FYRSTIKKALLEEN SKOLE
Del 1: Generell informasjon om valg av
programområde og programfag til Vg3
Skoleåret 2021 – 2022
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PROGRAMFAGVALG
• Viktige datoer
• Fellesfag ST/MK og programfag ST/MK
• Matematikk
• Hvilke fag kan/må du velge og programområde (MK/REA/SSØ)?
• Tilleggspoeng
• Blokkskjema
• Generell studiekompetanse
• Spesielle opptakskrav
• Hvem kan du spørre?
• Hva skjer fremover?
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Viktig å ha med seg gjennom hele
prosessen:
1. Korona og smittevern – digital informasjon om programfagvalg
til 2021-2022
2. All informasjon er tatt utgangspunkt i det vi vet om
programfagene i november/desember 2020:
• Nye læreplaner i programfagene – ferdige først i løpet av våren
• Nye navn på programfagene – ferdige først i løpet av våren
• Gjennomføring av prøvevalg på blokkvalg.no og endelig valg i
nytt system?
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Viktige datoer høsten og våren
2020-2021 (med forbehold for ev
endringer)
Prosess knyttet til informasjon om samt gjennomføring av valg av valgfrie programfag til 20212022
1. Digitale presentasjoner (november):

◦ Del 1: Generell informasjon for både ST og MK
◦ Del 2: En for ST og en for MK
◦ Del 3: Generell oppsummering for både ST og MK

2. Oversikt over programfag med filmer og lenke til skriftlig informasjon på vilbli.no (november)
3. Digitale veiledningsmøter med rådgivere (november/desember)
4. Caser og spørsmål i klassens time 10.desember
5. Sannsynligvis gjennomføring av prøvevalg i blokkvalg.no enten i klassens time 10.desember
eller i begynnelsen av januar
◦ Brukernavn og passord: skolemailen din.

6. Gjennomføring av endelig programfagvalg i januar/februar.
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Viktig valg
Prøvevalget er et viktig valg fordi:
oDet påvirker hvilke valgfrie programfag som legges
samtidig (altså parallelt) på timeplanen.
oDet går ikke å ha to eller flere fag som ligger samtidig
(parallelt) på timeplanen.
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Viktig valg

Det endelige fagvalget er viktig fordi:
oDet påvirker hvilke valgfrie programfag skolen kommer til å tilby skoleåret 2021/2022

o Hvis få elever velger et fag, er det ikke sikkert at skolen kan tilby faget neste år (eventuelt med unntak av om det er flere elever som
må ha et fag for å få vitnemål)
o Hvis det er et fag som skolen ikke kan tilby neste år, må elever som ha valgt faget gjøre et omvalg (dette får berørte elever informasjon
om)

oDet påvirker antallet valgfrie programfaggrupper skolen starter opp skoleåret 2021/2022:

o Hvis mange elever senere ønsker å bytte fag, er det ikke sikkert at det går hvis faget er fullt.
o Det er ikke mulig å opprette nye programfaggrupper etter gjennomføringen av det endelige fagvalget (rom, timeplan, lærere som kan
ha faget og en stor kostnad for skolen).

oI utgangspunktet er det ikke mulig å endre på valget sitt etter at det endelige fagvalget er gjennomført.

o Valgt helt feil fag:
o Før sommeren :
o Snakk med rådgivere – ikke sikkert at det går, se ovenfor.
o Etter sommeren :
o Ingen elever på Vg2/Vg3 har lov å bytte fag før 1.inntaket er over (to-tre uker etter skolestart). Dette for å sikre at alle elever på
Vg3 får fagene de trenger for å få vitnemål.
o Deretter: vindu på en uke der elever på Vg2/Vg3 kan søke om å få bytte fag, og her må elevene fylle ut et digitalt søknadsskjema
med begrunnelse. Venteliste og det er ikke sikkert at det går å bytte fag hvis gruppen er full.
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