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Trivsel og miljø

• Elevene trives veldig godt

• Vi har et aktivt elevdemokrati

• Kontaktlærerne følger hver elev tett opp

• Faglærerne har fokus på trivsel i alle fag

• Vi har krydder!

• Facebook.com/KKG



Studiespesialisering

• Den beste veien til høyere 

studier!

• KKG er største skole på 

Studiespesialisering

• Mange spennende fag å velge 

mellom (programfag til valg)
✓Realfag

✓Økonomifag

✓Språkfag

✓Samfunnsfag

✓Fag fra andre programområder



Studiespesialisering på KKG



Fag og timetall på Studiespesialisering

* Det er et krav om å følge to 5- timers 

programfag innen valgt 

programområde over 2 år



Valgfrie programfag

På vg2 og vg3 er minst halvparten 

av timene valgfag!

• Realfag

• Språk, samfunnsfag, økonomi

• Andre programområder

Fagvalgskjema og 

informasjonshefte på 

kkg.vgs.no > For elever



Nytt i 2019: Innovasjon og ledelse

I samarbeid med UiA og 
Ungt entreprenørskap Agder

• Markedsføring og ledelse 1 i Vg1

• Samlet klasse fra Vg2

• Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1, Markedsføring
og ledelse 2 og ett valgfritt fag i Vg2 

• Mentor fra næringslivet

• Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1, et 7,5 stp kurs i
markedsføring på UiA og 1-2 valgfrie fag i Vg3 

• Alle elever på Vg1 Studiespesialisering kan søke!

Mer info får du på økonomifag!



Nytt i 2020: Samfunnsforskerlinje

• For elever som er spesielt interessert i samfunnsfag

• Vi samler elever i en klasse i Vg2

• Alle har Samfunnsgeografi, Sosiologi og 

sosialantropologi og Psykologi 1

• Alle har Sosialkunnskap, Psykologi 2 og et valgfritt 

fag i Vg2

• Flere timer i uka i samme klasse

• Deltakelse på arrangementer som EYP, Eilert Sundt-

prisen, FN-rollespill, Unge forskere, osv.

• Deltar i samarbeid med UiA og FN-sambandet

• Alle elever som kommer inn på Vg2 ST kan søke!



Klassestruktur på KKG neste skoleår

Vg1 Vg2 Vg3

9 klasser ST 8 klasser ST 9 klasser ST

1,5 Klasse Pre-

IB

1,5 klasse IB 1,5 klasse IB

1 klasse Realfag 

med toppidrett

1 klasse 

Realfag med 

toppidrett

1 klasse 

Realfag med 

toppidrett



Vanlige tema vi får spørsmål om

• Valg av matematikk på Vg1

• Valg av 2. fremmedspråk på Vg1

• Valg av programfag på Vg2/3

• Utveksling i Vg2

• Eksamen



Videre på Åpen Skole

Språk, samfunnsfag, 

økonomi

Realfag

Studiespesialisering

Vg1
Presentasjon økonomifagDu er her!

UngdomsbedrifterKaffe/MDD



Takk for meg!

Velkommen tilbake neste år! ;)


