
Valg av programfag 
til vg2 – 2019/2020



Rådgiving - oversikt
Desember 2018 og januar 2019
• informasjon om fagvalg til klassene
• Foreldremøte
• Fagvalgstorg med felles informasjon til klassene
• individuell rådgiversamtale

• Christian Utne rådgiver for Vg1A og B + musikk + utenlandsstudier
• Eivind Sørheim rådgiver for Vg1C, D og E + medier og kommunikasjon

Februar 2019 – prøvefagvalg
Mars 2019 – endelig fagvalg



Fellesfag vg2

• Norsk: 4 timer
• Historie: 2 timer
• Kroppsøving: 2 timer
• Fremmedspråk (spansk/fransk/tysk): 4 timer
•Matematikk 2P: 3 timer – for elever som ikke velger 

programfag i matematikk



Studie-
spesialisering

Vg 1

Felles
fag

Program
fag

30 t 0 t

Vg 2

Felles
fag

Program
fag

13 t 15 t

10 t 20 t

Vg 3

Felles
fag

Program
fag

15 t 15 t

Fellesfag og programfag



Hva kan du velge?



Vg1 1T 1P

Vg2 R1 S1 2P

Vg3 R2 S2

Matematikk på videregående



Karakterpoeng (gjennomsnitt av karakterene X 10, f. eks. 4,5 X 10 = 45
+ Realfagspoeng/språkpoeng (maks 4 poeng totalt, inntil 1,5 poeng pr. fag
= Skolepoeng

• 0,5 realfagspoeng: R1, S1, S2, Fysikk 1, Biologi 1, Biologi 2, Geofag 1, Geofag 2, 
Kjemi 1, Kjemi 2, Teknologi og forskningslære 1 og 2.
• 1 realfagspoeng: R2 og Fysikk 2
• 0,5 språkpoeng: Fremmedspråk på nivå II tatt som programfag 
• 1 språkpoeng: Fremmedspråk nivå III (ofte et andre morsmål) 

OBS! Ingen språkpoeng for obligatoriske fag, engelsk eller skandinaviske språk.

Hvordan beregnes skolepoeng?



• Generell studiekompetanse: Du må fullføre og få bestått 
karakter i alle fag alle 3 år. Alle studier krever minimum 
dette.

• Spesiell studiekompetanse:
Noen studier krever realfag som matematikk, fysikk eller 
kjemi. Andre kan ha krav om minstekarakter i fag, for 
eksempel minst karakteren 3 i matte og norsk hovedmål 
(sykepleier)

Generell og spesiell studiekompetanse



• Arkitekt NTNU: (R1+R2) og FYS1.
• Ingeniør: (R1+R2) og FYS1. NTNU krever minst karakteren 4 i R2 (anbefalt FYS2).
• Medisin, tannlege: R1/(S1 + S2), FYS1 og KJE1+2
• Veterinær: R1/(S1 + S2) og KJE1+2
• Noen informatikkfag UiO: R1+R2 og FYS1.
• Realfag: NB! Her er det en forsøksordning fra H2018 med skjerpede krav for 

opptak. Grunnkrav: (R1+R2) og i tillegg (FYS1+2) eller (KJE1+2) eller (BIO1+2) 
eller (Geo 1+2) eller (TOF1+2) eller (Informasjonsteknologi 1+2). Fullstendig liste 
over hvilke studier og læresteder dette gjelder finner du her: 
http://www.samordnaopptak.no/info/om/lover-og-regler/kommende-
endringer/

• Økonomiske fag på universiteter: R1/(S1 + S2) 
• NHH – R1 (S1+S2)
• Noen studier har opptaksprøver som for eksempel politi, kunsthøyskoler, 

arkitekt UiO og NIH. Andre kan kreve praksis som for eksempel hotell på UiS.

Eksempel på spesiell studiekompetanse

http://www.samordnaopptak.no/info/om/lover-og-regler/kommende-endringer/


Velge med hjerte eller hjerne?



• Han går inn på denne nettsiden for å finne informasjon: 
https://utdanning.no/studiebeskrivelse/medisin

• (Skolepoeng = karakterpoeng + evt. realfagspoeng + evt. språkpoeng + evt. 
kjønnspoeng + evt. poeng for opptaksprøver)

• Kvote med førstegangsvitnemål: Når du ikke fyller mer enn 21 år i 
søknadsåret og søker med skolepoengene dine. 

• Ordinær kvote: de som søker med konkurransepoeng (skolepoeng + 
tilleggspoeng for militærtjeneste, folkehøgskole, annen høyere utdanning o.l. 
+ alderspoeng (2 poeng for hvert år fra du fyller 20 år, maks 8 poeng)

Eksempel: Frank vil studere medisin

https://utdanning.no/studiebeskrivelse/medisin




• Hvilke fag kreves? R1/(S1 + S2), FYS1 og KJE1+2. Frank velger:
2. klasse: R1, kjemi 1, fysikk 1, biologi 1
3. klasse: R2, kjemi 2, biologi 2

• Hvor mange skolepoeng for å komme inn i Bergen (2018)? 59,0. 

Karakterpoeng 55,0
+ Realfagspoeng/språkpoeng (maks 4 totalt) 4,0
= Skolepoeng 59,0

Eksempel: Frank vil studere medisin



Matematikk vg1 (1T) 5 Religion og etikk vg3 6

Engelsk vg1 6 Historie vg3 6

Naturfag vg1 6 Kroppsøving vg3 6

Samfunnsfag vg1 6 Norsk skriftlig hovedmål vg3 5

Geografi vg1 6 Norsk skriftlig sidemål vg3 5

Matematikk vg2 (R1) 5 Norsk muntlig vg3 6

Programfag 1 (kjemi 1) vg2 Norsk skriftlig hovedmål eksamen vg3 5

Programfag 2 (biologi 1) vg2 6 Programfag 1 (kjemi 2) vg3 5

Programfag 3 (fysikk 1) vg2 5 Programfag 2 (biologi 2) vg3 6

Fremmedspråk (spansk) vg2 6 Programfag 3 (R2) vg3 5

Skriftlig/muntlig eksamen vg2 5 Skriftlig eksamen vg3 5

(matte, kjemi, biologi eller fysikk) Skriftlig eksamen vg3 5

Muntlig eksamen vg3 6

Gjennomsnitt 5,5

Eksempel: Frank vil studere medisin, 
som krever 55 karakterpoeng i Bergen



• www.utdanning.no
• www.vilbli.no
• www.samordnaopptak.no

Nyttige nettsider

http://www.utdanning.no/
http://www.vilbli.no/
http://www.samordnaopptak.no/


Gjør oppgave 4-6 (7-8) og lever
• Arbeid videre på oppgave 4-6 i filen som du har skrevet

leksen til i dag i.  
• Er du sløv og ikke har gjort leksen din? Gå inn i 

«Elevrommet» og last ned filen «Forberedelse til fagvalg for 
1. klasse – oppgaver» og gjør oppgavene som står der.

• Husk å levere på It´s learning innen økten er ferdig.



Informasjon om fagvalg på BPG

Gå inn her: 

Ø Elevrommet

Ø Fagvalg, utveksling og 
videre studer

Ø Vg1/vg2 -
Fagvalgsinformasjon
















