KRAV TIL VALG AV FAG PÅ PROGRAMOMRÅDE FOR
STUDIESPESIALISERING
Programfagene er inndelt i programområder, og hver elev tilhører ett område både i Vg2 og Vg3.
Fagkombinasjonen avgjør hvilket område man passer inn i og legger føringer for fagvalget i Vg3.
Foss har to ulike programområder innenfor utdanningsprogrammet studiespesialisering: Realfag
og Språk, samfunnsfag og økonomi. For å oppfyllekravet om 90 uketimer over tre år, må man
velge seks programfagsenheter i løpet av skoletida.

KRAV TIL VALG AV FAG
• PROGRAMFAG er femtimersfag på to nivåer der nivå 2 bygger på nivå 1. Enkelte
fagkurs i vg3 kan likevel velges uavhengig av kurset i Vg2.
• PROGRAMOMRÅDE. Innenfor ett programområde må man velge minst to
programfag som man har både i Vg2 og Vg3. Det finnes imidlertid to unntak fra denne
regelen: 1, Språk på nivå III innfrir kravet til et fordypningsfag innen språk,
samfunnsfag og økonomi. 2, Du kan velge to fagenheter som hører til samme fag og ta
disse samme år. Dette gjelder for eksempel fagene rettslære, psykologi og politkk,
individ og samfunn.
• ANTALL PROGRAMFAG. I tillegg til de to fagene som utgjør stammen i det valgte
utdanningsområdet, må alle hvert år velge minst ett programfag som kan tas enten fra
eget programområde eller fra skolens øvrige programfag.
• FREMMEDSPRÅK. Elever som går videre med et fremmedspråk fra ungdomsskolen,
må fullføre nivå II i dette fremmedspråket i løpet av videregående skole. Elever uten
fremmedspråk 2 fra ungdomsskolen, må fullføre nivå II i et fremmedspråk i løpet av
skoletiden. Elever som bytter fremmedspråk 2 mellom ungdomsskolen og
videregående skole, må fullføre nivå I i det nye språket. Se regler i avsnittet
«Undervisning i fremmedspråk».
• MATEMATIKK. Elever som velger programfaget matematikk, må i tillegg velge tre
andre programfag i Vg2.
Du står ganske fritt når det gjelder valg av programfag, men enkelte høyere læreinstitusjoner har
ulike krav om bestemte fagkombinasjoner, så det er viktig at du setter deg inn hvilke regler som
gjelder før du velger. Se avsnittet «Opptakskrav».
I utgangspunktet gjør skolen sitt ytterste for at du skal få oppfylt dine fagønsker, Men du
må likevel være oppmerksom på at fagtilbudet kan bli forandret underveis hvis det blir for
få elever som velger faget. Det kan også hende at timeplanoppsettet sperrer for enkelte
fagkombinasjoner slik at du ikke får fullt ut den fagkretsen du ønsker deg. Dette innebærer
også at dersom du seinere skulle ombestemme deg og ønske å gjøre om på fagvalget, kan du
endre ønske kun dersom det er plass til deg på faget og det passer med timeplanen din.
Du er derfor ikke garantert å få innfridd alle de fagkombinasjonene du måtte ønske. Dette
forbeholdet gjelder både i Vg2 og Vg3.
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