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Hva skal vi snakke om

• Valg av programområde på Vg2 / Vg3

• Regler for valg av programfag

• Studiekompetanse

• Poengberegning

• Eksamen

• Utlandstudier



Regler for valg av programfag, studiespesialisering (Vg2)

• Velg programområde

• Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi

• Velg matematikkurs

• R1 (bygger på 1T) eller 2P

• Velg tre programfag til

• Minst to av disse må være fra ditt programområde

Minst to av programfagene innen ditt programområde må du bygge videre 

på i Vg3.



Regler for valg av programfag, studiespesialisering (Vg3)

• Hvis du ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen:

• Du må fortsette med det fremmedspråket du har hatt i Vg2.

• Velg to programfag fra ditt programområde som du bygger videre 
på fra VG2.

• Hvis du har hatt fremmedspråk i grunnskolen:

• Velg to programfag som du bygger videre på fra Vg2 innen ditt 
programområde.

• Velg et programfag til, enten fra ditt programområde eller fra et 
annet.



Regler for valg av programfag, medier og kommunikasjon (Vg3)

• Du må ha Medieuttrykk 3 og Mediesamfunnet 3

• Hvis du ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen:
• Du må fortsette med det fremmedspråket du har hatt i Vg2.

• Velg et programfag i tillegg

• Hvis du har hatt fremmedspråk i grunnskolen:
• Velg to programfag





Vanlige spørsmål knyttet til valg

• Når får jeg beskjed om hvilke fag jeg får?

• Elevene får tilbakemelding om resultatet av fagvalg i Visma 

• Kan elever ombestemme seg?

• Elevene kan ta kontakt, for å se om det er plass på et annet tilbud.

• Hva hvis det er få søkere til et tilbud?

• Elevene vil få beskjed, og får mulighet for omvalg.

• Hvem prioriteres hvis mange velger et tilbud?

• Elever i VG3 (pga. krav til vitnemål)

• Elever med programområde for elever med annet programområde.

• Eks realfag elev som ønsker realfag før samfunnsfag elev/ medieelev ved ønske om realfag

• Eks samfunnsfag elev som ønsker samfunnsfag før realfagelev/ medieelev ved ønske om samfunnsfag

• Karakter

• For valgfrie programfag, er prioritering denne:

• Elever i Vg3 hvis det er krav til vitnemål

• Karakterer



Studiekompetanse
• 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.

Du kan konkurrere i både ordinær kvote og i kvote for førstegangsvitnemål frem til og med det året 

du fyller 21 år, denne grensen gjelder for alle. Etter det konkurrerer du kun i ordinær 

kvote. Tilleggspoeng og alderspoeng teller kun i ordinær kvote.

Les mer: samordnaopptak.no og vilbli.no

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptakskvoter/kvote-for-forstegangsvitnemal-.html
http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poengberegning/index.html


Poengberegning

Les mer: samordnaopptak.no og vilbli.no

• 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.

• 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.

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 1

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



• Vg1: Ca. 20% av kullet skal trekkes ut til skriftlig, muntlig eller muntlig/praktisk 

eksamen. Aktuelle fag er:
• 1ST: matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag, geografi

• Vg2: Alle elever skal trekkes ut til minst 1 eksamen, skriftlig, muntlig eller 

muntlig/praktisk.

• Vg3: Alle elever skal ha 4 eksamener

• 3ST: norsk hovedmål + 2 skriftlige og 1 muntlig eller muntlig/praktisk fag

• 3MK: norsk hovedmål + 3 trekkfag der minst ett skal være et fag fra medier og kommunikasjon



Utlandstudier

Det er tre forskjellige muligheter for utenlandsopphold i forbindelse med 

videregående skole.

1) Studiekompetanse i utlandet (hele studie)

2) Ekstra år

3) Et år i utlandet som erstatning for et år i Norge. 

Hvis noen er interessert i 1 år i utlandet ta kontakt med Anna Skarheim 
eller rådgiver.


