Blindern vgs

FAGVALG VG2

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3
Du skal ha tre programfag
• Unntak: Hvis du har fremmedspråk nivå I+II (ikke fremmedspråk på ungdomsskolen),
skal du bare ha to programfag + fremmedspråk

To av fagene må være en videreføring av fag du har i år – fra eget
programområde
Det tredje faget kan du bytte ut med et annet fag, så lenge krav til
fordypning er oppfylt

FAG DU KAN VELGE I VG3 UTEN Å HA HATT
FAGET I VG2
Biologi 2
Breddeidrett
Informasjonsteknologi 2
Politikk og menneskerettigheter
Samfunnsgeografi
Psykologi 2
Rettslære 2

Valg i to omganger
Prøvevalg i desember, endelig valg i januar/februar
Prøvevalget er viktig – ut fra dette bestemmes antall grupper, og
fagblokkene legges slik at flest mulig skal få oppfylt sine ønsker

HVIS DET ER FOR MANGE SØKERE TIL ET FAG
Elever som hadde faget i Vg2 har prioritet – og må få oppfylt krav til
fordypning
Breddeidrett har ofte flere søkere enn plasser – søkere må evt. skrive
motivasjonsbrev

EKSEMPLER PÅ FAGKOMBINASJONER
Eksempel 1 (SSØ-elev):
• Vg2: Sosiologi, Internasjonal engelsk, Rettslære 1, 2P
• Vg3: POM, Samfunnsfaglig engelsk, Psykologi 2
 Eleven bygger videre på Sosiologi og Engelsk, og velger Psykologi 2 som nytt fag

Eksempel 2 (SSØ-elev)
• Vg2: Sosiologi, Internasjonal engelsk, Drama, S1
• Alternativ 1 Vg3: Samfunnsgeografi, Samfunnsfaglig engelsk, S2
 Eleven må bygge videre på sosa og engelsk – bare disse fagene som er SSØ. Må velge bort
enten Drama eller S1 (kan evt. velge bort begge og ta et helt nytt fag)

• Alternativ 2 Vg3: Spansk III, Samfunnsfaglig engelsk, Psykologi 2
 Spansk III gir uttelling som ett programfag, og blir fordypningsfag sammen med engelsk.
Psykologi 2 velges som nytt fag

EKSEMPLER PÅ FAGKOMBINASJONER
Eksempel 3 (realfagelev)
• Vg2: Biologi 1, R1, Kjemi 1, Rettslære 1
• Vg3: Biologi 2, Kjemi 2, IT2
 Eleven har fordypning i Biologi og Kjemi, velger IT2 som nytt fag

Eksempel 3 (realfagelev)
• Vg2: S1, Fysikk 1, Medie- og informasjonskunnskap 1, Samfunnsøkonomi 1
• Vg3: S2, Fysikk 2, Breddeidrett
 Eleven har to realfag og to SSØ-fag i Vg2, men har søkt Vg2 realfag, og er derfor
realfagelev. H*n må bygge videre på S-matte og fysikk. Viderefører ingen av SSØ-fagene,
men får inn Breddeidrett som nytt fag. Eventuelt er det mulig å bytte programområde og
bygge videre på Medie og Samfunnsøkonomi.

TILLEGGSPOENG
Alle realfag gir 0,5 poeng bortsett fra R2 og Fysikk 2, som gir 1 poeng
Språkfag i tillegg til fellesfaget gir 0,5 poeng for nivå 1 og 2, og 1 poeng for
nivå 3 (gjelder ikke engelsk)
Konkurransepoeng (søknad til høyere utdanning) regner du ut slik:
• Karaktersnitt (alle karakterer på vitnemålet) x 10 + tilleggspoeng
• Eksempel: Hvis du har et snitt på 4 og S1 og S2, vil du få 41 konkurransepoeng
• Bruk gjerne karakterkalkulatoren på www.utdanning.no

POENGGRENSER
Du finner oversikt over årets inntakskrav på www.samordnaopptak.no >
Studieoversikten
Noen poenggrenser

-

Jus, UiO
Medisin, UiO
Øk.ad, OsloMet
Arkivvitenskap
Bioing., OsloMet

Kvote for
Førstegangsv.
53,2
60,7
45,4
alle
48,9

Ordinær
kvote
60,8
68,5
51
46,8
56,1

VITNEMÅL
Førstegangsvitnemål – du søker høyere utdanning i kvote for
førstegangsvitnemål
•
•
•
•

Det vitnemålet du får når du har fullført og bestått videregående skole på normal tid
Kvote på 50% av studieplassene i Samordna opptak for førstegangsvitnemål
Mulig å søke i kvote for førstegangsvitnemål til og med det året du fyller 21
NB: Gjelder kun i Norge

Ordinært vitnemål – du søker høyere utdanning i ordinær kvote
• Fra og med det året du fyller 22
• Alle forbedringer, tilleggspoeng, nye fag etc. blir lagt til i ordinær kvote
• Inntil det året du fyller 22 vil du bli vurdert både i kvote for førstegangsvitnemål og

(hvis du ikke kommer inn) i ordinær kvote – da medregnet forbedringer, tillegsspoeng
etc.

