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Regler for valg av programfag for medier og kommunikasjon
Hvis du har spørsmål knyttet til valg av programfag som du ikke finner svar på i dette skrivet,
ta kontakt med rådgiver Kirsten Sigmundstad eller avdelingsleder Anna Skarheim.

Du skal starte i Vg3 neste skoleår:
•
•
•

Du må ha Mediesamfunnet 3 og Medieuttrykk 3
Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen fortsetter med sitt
fremmedspråk og velger i tillegg ett programfag (fra MK eller ST)
Elever som har hatt fremmedspråk i grunnskolen avslutter språket i Vg2 og
velger to programfag i Vg3 (fra MK eller ST)

Vanlige spørsmål knyttet til valg av programfag
Når får jeg beskjed om hvilke fag jeg får?
Svar: Elevene får tilbakemelding om resultatet av fagvalg i Visma.
Kan elever ombestemme seg?
Svar: Elevene kan ta kontakt, for å se om det er plass på et annet tilbud.
Hva hvis det er få søkere til et tilbud?
Svar: Elevene vil få beskjed, og får mulighet for omvalg.
Hvem prioriteres hvis mange velger et tilbud?
Svar:
•
•

•
•

Elever i VG3 (pga. krav til vitnemål)
Elever med programområde før elever med annet programområde.
o Eks realfagselev som ønsker realfag før samfunnsfagselev/ medieelev ved
ønske om realfag
o Eks samfunnsfagselev som ønsker samfunnsfag før realfagselev/ medieelev
ved ønske om samfunnsfag
Karakterer
For valgfrie programfag, er prioriteringen denne:
o Elever i Vg3, hvis det er krav til vitnemål
o Karakterer
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Hvilke fag kan du velge mellom?
Matematikk
Matematikk R2 kan velges som programfag i Vg3 av elever som har hatt R1. Faget kan
utgjøre en fordypning sammen med Matematikk R1.
Fysikk 1
Fysikk 1 spenner over mange ulike tema, inkludert klassisk mekanikk (kraft, bevegelse,
energi og termofysikk), moderne fysikk (atom- og kjernefysikk), astrofysikk/kosmologi og
elektrisitet/halvlederteknologi. Elever som velger Fysikk 1 bør ha hatt T matte.
Kjemi 1(Vg2/Vg3)
Kjemi 1 er et av de valgfrie programfagene i studiespesialiserende utdanningsprogram,
programområde for realfag. Kjemi 1 er et fag som tar for seg: uorganisk og organisk kjemi
med fokus på kjemiske strukturer, bindinger og reaksjoner samt periodesystemet. Temaer
som vannkjemi, syre/base og organisk kjemi blir nøye behandlet. Det er en del elevøvelser.
Sosiologi og sosialantropologi (Vg2/Vg3)
Er et av de valgfrie programfagene i studiespesialiserende utdanningsprogram,
programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. I Sosiologi og sosialantropologi jobber
vi med tema som: fordeling av goder, sosialisering, sosiale ulikheter, produksjon og arbeid
og stiller de store spørsmålene om hvorfor vi handler som vi gjør. Vi sammenligner norsk
kultur med andre kulturer, gjennom diskusjoner og gruppearbeid. Faget tar også opp
samfunnsvitenskapelige tenkemåter.
Breddeidrett
Breddeidrett handler om et utvalg av aktiviteter og helsefremmende trening med allsidighet i
fokus. Breddeidrett handler videre om at elevene får erfaring med allsidig aktivitet der de kan
tilegne seg kunnskap og ferdigheter i trening og flere forskjellige aktiviteter.

Medier- og kommunikasjonsfag
Grafisk design (Vg3)
Du lærer å formidle et budskap visuelt, via farger, form, skrift og illustrasjon. Nå som alt
foregår på digitale flater, trengs det flere som er dyktige på grafisk design. Du jobber med
kreative prosesser, for å utvikle gode designløsninger til covere, logoer, apper, magasiner,
nettsider og pakningsdesign. Photoshop, Illustrator (Adobe-programmer) er viktige verktøyer,
i tillegg til skisseboka. Faget kan kun tas et år.
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Hva er forskjellen mellom generell studiekompetanse og spesiell?
Generell studiekompetanse
•

Fullført og bestått 3-årig vitnemål fra studieforberedende som oppfyller alle formelle krav
til fagkombinasjoner.

Spesiell studiekompetanse
•

Som generell studiekompetanse, men i tillegg krav til spesielle fagkombinasjoner (ofte
realfag) som kreves ved opptak til noen høyere utdanninger.

Førstegangsvitnemål
•

Fullført og bestått innenfor normert tid (3 år). Relevant ved inntak til høyere utdanning til
og med det året man fyller 21 år.

Poengberegning
Karakterpoengene dine er gjennomsnittet av karakterene dine ganget med 10. Dersom du
har et gjennomsnitt på 4,5, vil du få 45 karakterpoeng.
Du kan få inntil 4 realfag- og språkpoeng. Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for
samme fag.

Fremmedspråk som programfag
med et omfang på 140 timer
(Fag som har kode PSPxxxx)

0,5

Programfagene gresk og latin

0,5

Fremmedspråk nivå III

Matematikk R1

0,5

Matematikk R2

1

Fysikk 1

0,5

Fysikk 2

1

Kjemi 1

0,5

Kjemi 2

0,5

Biologi 1

0,5

Biologi 2

0,5

1

Til noen få studier der mannlige eller
kvinnelige søkere er underrepresentert, gis
det kjønnspoeng. Inntil 2 poeng
I ordinær kvote kan du få inntil 2 poeng for enten folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste
eller høyere utdanning. Du kan bare få tilleggspoeng for én av delene, så du kan ikke få mer
enn 2 tilleggspoeng.
Fra og med det året du fyller 20 år får du 2 alderspoeng for hvert år, hvis du har fullført og
bestått videregående opplæring. Du kan ikke få mer enn 8 alderspoeng.
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Eksamen
•
•

•

Vg1: Ca. 20% av kullet skal trekkes ut til skriftlig, muntlig eller muntlig/praktisk
eksamen.
Vg2: Alle elever skal trekkes ut til minst 1 eksamen, skriftlig, muntlig eller
muntlig/praktisk. Alle Vg2 yrkesfag skal opp til tverrfaglig eksamen i
programfagene.
Vg3: Alle elever skal ha 4 eksamener
o 3ST: norsk hovedmål + 2 skriftlige og 1 muntlig eller muntlig/praktisk
fag.
o 3MK: norsk hovedmål + 3 trekkfag der minst ett skal være et fag fra
medier og kommunikasjon

Utenlandsstudier
Det er tre forskjellige muligheter for utenlandsopphold i forbindelse med
videregående skole.
1) Studiekompetanse i utlandet (hele studiet)
2) Ekstra år
3) Et år i utlandet som erstatning for et år i Norge. (Vanlig at det er Vg2 som tas i
utlandet)
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