FAGVALG
2022-23

Fagvalg – elevens mulighet til faglig fordypning
På studiespesialisering Vg2 og Vg3 skal du velge faglig fordypning gjennom å velge programfag.
Programfag er delt inn i to programområder:

• Programområde realfag
• Programområde språk, samfunnsfag og økonomi
Trinn

Fellesfag

Programfag

Vg2

15 timer

15 timer

Vg3

15 timer *

15 timer

Ett programfag har 5 undervisningstimer pr. uke. Du må velge minst 3 programfag både på VG2 og
VG3 (se tabellen under).

*Dersom du har fremmedspråk 1+2 på vg2 må du velge fremmedspråk 1+2 i blokk 3. Du skal i
tillegg velge to fag til.

Programfag og krav
For å få godkjent vitnemål etter Vg3 må du ha fordypning i minst 2 programfag innen valgt
programområde. Programfag utover dette kan velges fritt enten fra valgt
programområde eller andre programområder som er studieforberedende.

Blokkvalg
Prøvevalget gjennomføres som et blokkvalg.
Tabellen under viser blokkene på prøvevalget. Du kan velge maks et fag fra hver blokk.
Merk at oppsettet under er til prøvevalget. Informasjon fra prøvevalget vil bli brukt til å vedta
endelige blokker til endelig fagvalg

Blokk
1

Blokk
2

Vg2
Biologi 1
Teknologi og forskningslære 1
Samfunnsgeografi
Psykologi 1
Rettslære 1
Fysikk 1
Geofag 2
Økonomistyring
Engelsk 1
Toppidrett
Matematikk R1
Matematikk S1
Matematikk 2P

Vg3
Kjemi 2
Teknologi og forskningslære 1
Engelsk 2
Entreprenørskap 2

Geofag 2
Rettslære 2
Psykologi 2
Fremmedspråk 1+2
Toppidrett
Blokk
Fysikk 2
3
Biologi 2
Politikk og menneskerettigheter
Økonomi og ledelse
Blokk Kjemi 1
Matematikk S2
4
Psykologi 1
Matematikk R2
Rettslære 1
Rettslære 2
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Psykologi 2
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi
Breddeidrett
Blokk
Fransk 3
5
Tysk 3
Spansk 3
Fag merket 1 og 2 utgjør til sammen en fordypning (Eks. biologi 1 + biologi 2 og rettslære 1 +
rettslære 2). I tillegg utgjør følgende fag egne fordypningsgrupper:
•
•

•

Sosiologi og sosialantropologi + politikk og menneskerettigheter +
samfunnsgeografi (2 av disse utgjør en fordypning)
Økonomistyring + Økonomi og ledelse
Fremmedspråk nivå 3 telles som en fordypning. Du må likevel ha totalt 4
programfag innen programområdet språk, samfunnsfag og økonomi

VG3-elever kan også velge blant fag på VG2.
Dersom det er flere søkere til et fag enn det er plasser, vil elevene konkurrere etter
følgende kriterier:
1. Eleven trenger faget for å få godkjent vitnemål.
2. På programfag VG2 prioriteres elever fra VG2 framfor elever på VG3.3. Rangering etter karakterer
fra termin 1 og en helhetlig vurdering slik at alle elever får et best mulig valg.

Oversikt over de ulike matematikkursene
Alle kurs innen matematikk er avsluttende og gir standpunktkarakter.
Trinn

Type fag

Fagvalg og timetall

Krav for å velge faget

Vg3

Valgfritt programfag

Vg2

Må enten ha fellesfaget 2P
eller fordypning i ett av
programfagene S1 eller R1

Matematikk S1
Matematikk R1
Matematikk 1P/1T
Matematikk 1P eller 1T
Matematikk 1T

Vg1

Obligatorisk fellesfag

Matematikk S2
Matematikk R2
Matematikk 2P
Matematikk S1
Matematikk R1
Matematikk 1T
Matematikk 1P

5t
5t
3t
5t
5t
5t
5t

Tilleggspoeng
Fra videregående opplæring kan en elev få maks 4 tilleggspoeng. Alle programfag innen
realfag og fremmedspråk gir tilleggspoeng. Programfag i engelsk gir ikke tilleggspoeng.
Fagene matematikk R2, fysikk 2 og fremmedspråk nivå 3 gir 1 tilleggspoeng. Alle andre
programfag innen realfag og fremmedspråk gir 0,5 tilleggspoeng.

Elektronisk prøvevalg
Prøvevalget og endelig fagvalg 2022-23 gjennomføres i Visma InSchool. Hovedmeny – Elever –
Fagvalg – Fagvalg.
Velg korrekt programområde og velg ønskede programfag. Husk å lagre valget
ditt.
Dersom du får problem send epost til: linn.mekvik@mrfylke.no
Dersom du skal være utvekslingselev skoleåret 2022-23 skal du allikevel
gjennomføre fagvalg. Det er fint om du skriver inn «skal på utveksling» som
kommentar når du sender inn fagvalget.

Viktig
Fagvalg er et internt valg på Atlanten videregående skole som styrer sammensetningen
av de ulike gruppene i programfag. Det er ikke mulighet til å velge fag eller gruppe i
forhold til faglærer. Faglærer til de ulike gruppene og fagene blir først bestemt i løpet av
sommeren.

Veien videre – generell studiekompetanse
Godkjent vitnemål gir generell studiekompetanse.
Generell studiekompetanse gir elevene mulighet til å velge de fleste høyskoler og
universiteter.

Veien videre – spesiell studiekompetanse
Noen studier krever spesiell studiekompetanse. Dette er krav om spesielle fag eller det
kan være spesielle karakterkrav. Nyttig informasjon forskrift om opptak til høyere
utdanning på www.regjeringen.no.

Eksempler på utdanninger med spesielle opptakskrav
Utdanning
Medisin, odontologi, ernæring og
farmasi

Spesielle opptakskrav
R1 eller S1 og S2, Fysikk 1, Kjemi 1 + 2

Bioingeniør, reseptar

R1 eller S1 og S2, og enten Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 1

Veterinær

R1 eller S1 og S2, Kjemi 1 + 2

Realfag, natur- og miljøfag *

R1 + R2 og i tillegg enten:
Fysikk 1+2 eller Kjemi 1+2 eller Biologi 1+2 eller
Geofag 1+2 eller T&F 1 og 2

Arkitekturutdanning ved NTNU

R1 +R2, Fysikk 1

3-årig ingeniørstudium
& sivilingeniør ved NTNU
Allmennlærer og 5-årig integrert
lærerutdanning

R1 +R2
Fysikk 1
35 skolepoeng
Minst k a r . 3 i norsk og kar. 4 i matematikk 1P og 2P (eller bestått kurs i
matematikk S1 eller R1) eller minst karakter 3 i norsk og matematikk og
40 skolepoeng

Siviløkonom NHH

R1 eller S1 + S2

Du finner opptakskrav til studier på www.samordnaopptak.no . Sjekk dette nøye før du velger

Frist prøvevalg: 14.03.2022
Frist endelig fagvalg: 08.04.2022
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For problemer eller spørsmål omteknisk gjennomføring av fagvalg
ta kontakt med Linn Mekvik Linn.mekvik@mrfylke.no | 40603085

