Blindern videregående skole
Vedr. godkjenning av skoleår (Vg2) i utlandet
For å kunne gå videre på Blindern skole i 3. klasse studiespesialisering etter å ha tilbrakt Vg2 i
utlandet, må eleven kunne dokumentere fagkunnskap tilsvarende
Minimum tre uketimer matematikk
Fire uketimer fremmedspråk – det samme som eleven har i Vg1 (det er ikke mulig å gi
dispensasjon fra dette kravet)
 To timer historie
 Tre programfag (à 5 uketPimer), to av disse må være fra samme programområde (Realfag
eller Språk, samfunnsfag og økonomi)
 Eleven må kunne bygge videre på de to fagene fra Realfag eller Språk, samfunnsfag og
økonomi i Vg3 (fordypningsfag)
Det må kunne dokumenteres at opplæringen i utlandet kan vurderes som likeverdig med eller



mer omfattende enn Vg2 i Norge
For skoleåret 2019/20 er Blinderns fagtilbud som følger:
Realfag
Vg2
Biologi 1

Fysikk 1

Språk, samfunnsfag og økonomi
Vg3

Biologi 2

Fysikk 2

Vg2

Vg3

Medie- og

Medie- og

informasjonskunnskap

informasjonskunnskap

1

2

Sosiologi og

Politikk og

sosialantropologi

menneskerettigheter
/Samfunnsgeografi

Informasjonsteknologi

Informasjonsteknologi

1

2

Samfunnsøkonomi 1

Samfunnsøkonomi 2

Kjemi 1

Kjemi 2

Historie og filosofi 1

Historie og filosofi 2

Matematikk R1

Matematikk R2

Psykologi 1

Psykologi 2

Matematikk S1

Matematikk S2

Rettslære 1

Rettslære 2

Internasjonal engelsk

Samfunnsfaglig
engelsk

Matematikk S1/R1

Matematikk S2/R2

Fra programområde Drama: Teaterensemble (vg2) og Teaterproduksjon (Vg3)
Fra programområde Idrett. Breddeidrett 1 (Vg3)

Merk at fagene Biologi 2, Rettslære 2, Psykologi 2, Samfunnsgeografi og Politikk og
menneskerettigheter kan velges i 3. klasse uten at eleven har hatt tilsvarende fag i 2. klasse.
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Viktig informasjon om utvekslingsoppholdet
Gjennomgående fag
Fagene Norsk, Historie og Kroppsøving er gjennomgående fag, hvor standpunktkarakter settes i
Vg3. Pensum fra Vg2 er imidlertid relevant til eksamen for både Norsk og Historie. Eleven er selv
ansvarlig for å sette seg inn i kompetansemål som blir gjennomgått i Vg2, og som eleven går
glipp av på grunn av utvekslingsinnholdet.
Karakterer
Karakterer fra utvekslingsoppholdet vil ikke bli ført på vitnemålet.
Programfag
Det er viktig å være i kontakt med skolen ang. valg av fag under utvekslingsoppholdet. Send mail
til rådgiver så snart som mulig for en avklaring av hvilke fag det er lurt å velge. Dette for å sikre
at ønsket fagkombinasjon vil kunne godkjennes, og gi grunnlag for tilstrekkelig faglig fordypning i
Vg3.
Valg av programfag for Vg3 skjer i løpet av desember/januar i elevens utvekslingsår – viktig at
også utvekslingselever velger fag – vær i kontakt med rådgiver på Blindern.
Godkjenning av året
Skolen kan gi en generell forhåndsgodkjenning av utvekslingsåret. Det presiseres at endelig
godkjenning av året skjer i Vg3, når skolen har mottatt nødvendig dokumentasjon. Endelig
godkjenning avhenger av at retningslinjer for fag/timetall er overholdt.
Hvis det ikke er mulig å få alle nødvendige fag under utvekslingsoppholdet, kan året allikevel
godkjennes som helhet, men med forbehold om at ett eller flere fag må avlegges som privatist.
Søke skoleplass
Husk å søke skoleplass for Vg3 på www.vigo.no innen 1. mars. Det er inntakskontoret i Oslo som
poengberegner utenlandsk vitnemål med tanke på opptak til Vg3, og de må ha dokumentasjon fra
utvekslingsoppholdet så snart den foreligger, og senest innen 25. juni. Det er skolen eleven går
på i Vg3 som godkjenner utvekslingsåret, vitnemål må derfor også leveres skolen.
Klassetilhørighet
Utvekslingselever vil så langt det er mulig få plass i den klassen de gikk i Vg1. Dette forutsetter
imidlertid at det er plass i klassen – utvekslingselever har ikke krav på å få komme tilbake til
samme klasse.
Alle detaljene om godkjenning av utvekslingsår finner du her:
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vitnemal/Udir-6-2012/
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