FYRSTIKKALLEEN SKOLE
Del 2: Spesielt for Vg1MK
Informasjon om valg av programfag til Vg2

Skoleåret 2021 – 2022
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Hva er fellesfag, felles programfag og valgfrie
programfag og hva må du velge?
Fellesfag Vg2 MK
Geografi 56 å rstimer (2t)
Sa mfunnskunnskap 84 å rstimer (3t)
Nors k 112 å rstimer (4t)
Fremmedspråk (nivå I eller II) 112 å rstimer (4t)
Hi s torie 56 å rstimer (2t)
Kropps øvi ng 56 å rstimer (2t)
Ma tematikk 2P 84 å rs timer (3t) (Matematikk er ikke et fellesfag for de som velger matematikk S1 (5t) eller R1 (5t))

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Felles programfag Vg2 MK
Medi esamfunnet 2 140 å rs timer (5t)
◦ Medi euttrykk 2 140 å rs timer (5t)
◦

Valgfritt programfag Vg2 MK

o Medieutvikling
o Bilde – Film/Foto

o
o
o
o

Lyddesign
Grafisk design
Tekst
…eller programfag på ST.

Hva må du velge?

◦

I år skal du velge minst 1 valgfritt programfag (140 timer – 5t/uke) og matematikkfag til Vg2.

◦

Neste år skal du velge 2 valgfrie programfag (280 timer – 10 t/uke) til Vg3.

Se vilbli.no
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Programområde MK (nivå 1-fag)
Medie og kommunikasjon 140 timer (5t)
•
•
•
•
•

Medieutvikling
Bilde – Film/Foto
Lyddesign
Grafisk design
Tekst
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Programområde REA (nivå 1-fag)
Realfag 140 timer (5t)
•Matematikk R1
•Matematikk S1
•Kjemi 1
•Fysikk 1
•Biologi 1
•Informasjonsteknologi 1

4

Programområde SSØ (nivå 1-fag)
Språk-, samfunns- og økonomifag 140 timer (5t)
•Matematikk R1
•Matematikk S1
•Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
•Psykologi 1
•Rettslære 1
•Sosiologi og sosialantropologi
•Historie og filosofi 1
•Markedsføring og ledelse 1
•Engelsk 1
•Økonomistyring
•Andre språk kan velges på ettermiddagstid på andre skoler : japansk (OHG) italiensk (Foss),
russisk og latin (Oslo katedralskole), kinesisk (Elvebakken)
• Språk det ikke gis undervisning i (en del morsmål) kan tas som privatist
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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

Hvis du velger S1/R1 til Vg2, er det ingen garanti for at du kan fortsette med
S2/R2 på Vg3. Årsaken til dette er at MK har flere obligatoriske fag enn
elevene på ST, og det da ikke er plass for alle programfagene på timeplanen på
MK.

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

6

Matematikk
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Hva er fellesfag, felles programfag og valgfrie
programfag og hva må du velge?
• Hvis du ikke hadde fremmedspråk på ungdomstrinnet:
Må du fortsette med fremmedspråk nivå I+II både på Vg2 og Vg3
Dette betyr også at du bare velge ett (de andre elevene velger to) valgfritt programfag på
Vg3.
• På Vg3 kan du ikke velge programfag på nivå 2 (f.eks. Medeispesialisering) hvis du ikke har
hatt programfag på nivå 1 (Lyd, Bilde, Grafisk design eller Tekst)
• Du kan ikke ta samme programfag på nytt. Hvis du f.eks. hadde Bilde- film på Vg2, kan du
ikke ta Bilde – foto på Vg3
• Morsmål kan ev. erstatte et valgfritt programfag (avhengig av nivå og om man hadde
fremmedspråk på ungdomsskolen eller ikke)
•NB! Det er ingen garanti 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.
•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.
Du kan f.eks. ikke mulig å få et førstegangsvitnemål hvis du erstatte standpunktkarakteren 5 i
Økonomistyring med privatistkarakteren 6 i morsmål/et annet programfag.
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