
20. Janauar 2020

Info fra rådgivertjenesten



Tidspunkter for fagvalg og søknad

Internt fagvalg på KKG

31. Januar (frist)

• Programfagvalg til vg2

Faginfo: Januar.

• Endre valg? Innen 1.juni!

Søke skole

1. mars

• MinID

• www.vigo.no

• Forhåndssvar!

http://www.vigo.no/


Rådgiver KKG = Sosiallærer + rådgiver

1. Sosialpedagogisk rådgiving
Personlige, sosiale eller emosjonelle vansker
Sosiale forhold på skolen
Tett samarbeid med helsetjenesten

2. Spesialpedagogisk tilrettelegging
Særlige forhold som krever spesiell tilrettelegging

3. Karriereveiledning
Fagvalg
Valg av skoleplass/innsøking
Utveksling
Videre studier
Yrkesorientering



Husk…

…lånekassen: Frist 15 november

…morsmålseksamen for minoritetsspråklige?

…utveksling? Ta kontakt med rådgiver

…tilrettelegging? Ta kontakt med rådgiver



Utdanningsprogrammet – studiespesialisering 

Fellesfag 30 t/u:

4t Norsk
2t Kroppsøving
4t 2.fremmedspråk
5t Matematikk (A)
3t Samfunnsfag (A)
2t Geografi (A)
5t Naturfag (A)
5t Engelsk (A)

Fellesfag 15 t/u:

4t Norsk
2t Kroppsøving
4t 2.fremmedspråk (A)
3t Matematikk (A)
2t Historie

Fellesfag 15 t/u: 

6t Norsk (A)
2t Kroppsøving (A)
3t Religion (A)
4t Historie (A)

Programfag 15 t/u
Programområder:
• Språk, samfunnsfag og 

økonomi
• Realfag 
• Idrett

Programfag 15 t/u
Programområder:
• Språk, samfunnsfag og 

økonomi 
• Realfag 
• Idrett 
• Musikk, dans, drama
• KDA

VG1 VG2 VG3



Hva må velges i vg2 og vg3?
Programområde
Hvor du vil ha fordypningen din?

•Realfag?

•Språk, samfunnsfag og økonomi?

Du må velge…
… i vg2: Matematikk + 3 programfag

… i vg3: 3 programfag 

2 av fagene i vg3 må bygge på fag fra et av programområdene fra vg2 slik at du får totalt 20 timer 
innenfor samme programområde i løpet av vg2 + vg3.



Matematikk i vg2 og vg3 (?)

7

1T (5 t) 1P (5 t)

2P  (3 t)R1 (5 t)
+ 0,5 poeng

S1 (5 t)
+ 0,5 poeng

R2 (5 t)
+ 1 poeng

S2 (5 t)
+ 0,5 poeng

Vg1:

Vg2:

Vg3:

Fellesfag

Programfag

?





Programfag, realfag
* Bygger på fag fra Vg2, eller forserte fag

Fag fra programområde for realfag,  med fordypninger            

Fellesfag:
Matematikk 2P
Fag vg2 (Fordypning) vg3
Matematikk  S1 Matematikk S2*
Matematikk R1 Matematikk R2*
(Matematikk R1 – bilingval) Matematikk R2* – bilingval
Matematikk R2* (bygger på R1 - Forsering)
(Matematikk R2* bilingval (bygger på R1 – F.))
Biologi 1 Biologi 2
Kjemi 1 Kjemi 2*
Fysikk 1 Fysikk 2*

(Biologi 1, Fysikk 1, Kjemi 1)
Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2
Teknologi og forskningslære 1 Teknologi og forskningslære 2



Programfag, språk, samfunnsfag og økonomi
* Bygger på fag fra Vg2, eller forserte fag. § Kan velges uten Vg2-faget, men med betingelser

Fag fra programområde for språk, samfunnsfag og økonomi, med fordypninger

Fag vg2 (Fordypning) vg3

Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2*§

Psykologi 1 Psykologi 2
Sosiologi og sosialantropologi 
Samfunnsgeografi

Sosiologi og sosialantropologi
Samfunnsgeografi
Sosialkunnskap
Politikk og menneskerettigheter
(Kombinasjon av 2 fag, uansett hvilke, gir èn fordypning)

Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2*
Rettslære 1 Rettslære 2
Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2*§

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1  Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
Økonomistyring Økonomi og ledelse*§

Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk*§

Engelskspråklig litteratur og kultur*§

Internasjonal engelsk 
Kommunikasjon og kultur 1
Fremmedspråk programfag nivå II og III*



Programfag, fra andre programområder
Kan ikke gi fordypning

Fag fra andre programområder
Fag vg2 Fag Vg3

Breddeidrett 1 Breddeidrett 2
Musikk, dans, drama
Friluftsliv

Kunst og skapende arbeid



Utdanninger med særlige krav om realfag

• Medisin, tannlege, farmasøyt

• Veterinær

• Matematikk og naturfag

• Arkitektur og ingeniør

• Økonomiske og administrative fag

http://www.samordnaopptak.no/info/

http://www.samordnaopptak.no/info/


Hm..?

• Hvilke programfag passer best til mine 
ønsker/behov?

• Hvilke fag i vg3  tenker jeg at jeg vil fordype meg i?

NB! To fag innenfor samme programområde over 2 år.

• Realfag

• Språk/samfunn/økonomi



Oppsummering, fagvalg

• Vg1: Valg av matematikk og språk

• Vg2: Valg av

– Matematikk (2P, S1, R1)

– Programområde (Realfag, Språk, samfunnsfag og økonomi)

– 3 programfag

• Vg3: Valg av

– 3 programfag (evt 2 + språk nivå 1+2)
(2 programfag må gi fordypning innen 1 programområde)



Nyttige linker

• www.jobbfeber.no

• www.vilbli.no

• www.utdanning.no

• www.samordnaopptak.no

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


Andre alternativer

• Innovasjon og ledelse

• Stud.spes. med innovatørlinje

• Gir generell studiekompetanse

• Gir også 7,5 studiepoeng fra UiA -

«Entreprenørskap og innovasjon»

• Ungdomsbedrift

• Særlig fokus på kunnskap om 

markedsføring, ledelse, innovasjon og 

bedriftseteblering

• Egen klasse.

• Ikke søkbart i vigo, velges ved oppstart.
https://kkg.vgs.no/utdanningstilbud/studiespesialisering/innovasjon-og-ledelse/

• Samfunnsforskerlinje

• Solid fordypning i samfunnsfag

• Deltar på flere arrangementer som gir 

innsikt i hva samfunnsfagene handler om

• Programfag vg2:

• Sosiologi og sosialantropologi

• Psykolgi 1

• Samfunnsgeografi

• Programfag vg3:

• Sosialkunnskap

• Psykologi 2

• Ett valgfritt programfag

https://kkg.vgs.no/utdanningstilbud/studiespesialisering/samfunnsforskerlinje-vg2-og-

vg3/

https://kkg.vgs.no/utdanningstilbud/studiespesialisering/innovasjon-og-ledelse/
https://kkg.vgs.no/utdanningstilbud/studiespesialisering/samfunnsforskerlinje-vg2-og-vg3/


IB - International Baccalaureate

• Kan søkes av alle som har fullført vg1 studiespesialiserende og idrett. 

• Krevende 2 års skolegang, (vg2 og vg3), med avsluttende eksamen i alle fag

• Velger 6 (seks) fag og har ikke kroppsøving og religion. 

• All undervisning på engelsk, følger ikke norsk læreplan

• Anerkjent om du skal søke høyere utdanning i utlandet og i Norge

• Koordinator og avd.leder Vibeke Lauritsen kan kontaktes for ytterligere info



Takk for oppmerksomheten!


