Risør august 2022

VALGSKJEMA FOR FREMMEDSPRÅK OG MATEMATIKK
Alle elever på Vg1 studiespesialiserende skal velge fremmedspråk og matematikk.
Valg av fremmedspråk:
Du kan velge tysk, fransk eller spansk etter nærmere regler. Spansk tilbys på nivå I, mens tysk
og fransk tilbys på nivå II. Nivå I er begynnerkurs for elever som ikke har fremmedspråk på
ungdomsskolen. Nivå II er fortsettelseskurs for deg som har hatt tysk eller fransk i
ungdomsskolen. Har du hatt tysk eller fransk i ungdomsskolen, bør du fortsette med faget i
videregående skole på nivå II. Du kan ev. begynne på et annet fremmedspråk.
Du har følgende språkvalgmuligheter:
1)

Tysk nivå II i to år med til sammen 8 uketimer over 2 år.

2)

Fransk nivå II i to år med til sammen 8 uketimer over 2 år.

3)

Spansk nivå I (begynnerkurs) i tre år.
Alternativt 2 år du hvis har hatt et annet fremmedspråk på ungdomsskolen.

Sett ETT
kryss

FORBEHOLD: Hvis språkgruppa du ønsker blir for liten til å settes i gang eller det er for mange
elever i en språkgruppe, ber vi deg sette opp et reserveønske.
Hvis jeg ikke kan få mitt første språkønske, er andreønsket: ___________________________
Valg av matematikk:
Du skal ha 140 t matematikk på Vg1. 1P (praktisk) eller 1T (teoretisk). Matematikk 1P passer for
deg som vet at du ikke ønsker å fordype deg i matematikk eller ta realfag. Du bør velge
matematikk 1T på Vg1 dersom du skal ta Vg2 og Vg3 realfag og dersom du planlegger å velge
matematikk R1 som programfag. Velger du likevel matematikk 1P på Vg1, må du selv ta
ansvaret for å ha tilstrekkelig kompetanse for å gå videre med realfag på Vg2 og Vg3.
Du har følgende valg av matematikk:
1)
2)

Sett ETT
kryss

Matematikk 1P (praktisk)
Matematikk 1T (teoretisk)

Dato: ___________________
Elevens navn:__________________________________________________________

