
 

Fagvalgsinformasjon  
Foss videregående skole 

FREMMEDSPRÅK – både fellesfag og programfag. 
 
Elevene skal nå ulike språknivåer, alt etter språkkunnskaper fra ungdomsskolen og tempo i 
opplæringen i videregående skole. Hovedregelen er at hvis man har fullført fransk, tysk eller 
spansk i tillegg til engelsk på ungdomsskolen, fortsetter man med dette språket i to år på den 
videregående skolen. Eleven fullfører nivå II i dette fremmedspråket i vg2. (Se alternativ A i 
tabellen under.)  
 
Hvis man ikke har hatt fremmedspråk 2 på ungdomsskolen, må man velge enten fransk, tysk, 
italiensk eller spansk som begynnerspråk. (Se alternativ B i tabellen under.)  
 
På Foss får elevene i Vg1 tilbud om å begynne med et nytt språk som programfag i tillegg til 
fremmedspråk 2. (Se alternativ C i tabellen under og avsnittet «Vitnemål og poeng» om 
muligheter for språkpoeng.)  
 
Siden gruppene i begynnerspråk består av elever som enten har det som obligatorisk fellesfag 
eller et valgt programfag, legges det opp til at den obligatoriske gruppen også når nivå II 
allerede etter Vg2. Denne ordningen gir elevene flere valgmuligheter i Vg3. Elevene kan 
velge å gå videre med fremmedspråk 2 på nivå III eller et annet programfag.  
 
Her er en skjematisk fremstilling av de ulike mulighetene: 
 A: Fremmedspråk 2 B: Fremmedspråk 2 C: Fremmedspråk 3 
Ungdomsskolen Nivå I (etter 3 år) Ikke ekstra språk Må ha fullført 

fremmedspråk 2 – nivå I 
Vg1 ↓ Fortsetter mot nivå II 

(fellesfag 4t/u) 
Start med språk  
(fellesfag 6t/u)* 

Fremmedspråk 3: ↓Nivå I 
 (programfag 5t/u) 

Vg2 ↓Nivå II (fellesfag 4t/u) ↓Nivå I + II (fellesfag 
5t/u) 

↓Nivå II (programfag 5t/u) 

Vg3 Nivå III (programfag) 
5t/u 

Nivå III (programfag) Nivå III (programfag 5t/u) 

 
Hvis det er plass i gruppene, er det mulig å bytte språk mellom grunnskole og videregående 
skole. Elever som velger å bytte fremmedspråk, må fullføre nivå I i det nye fremmedspråket.  
 
Elever som har et annet morsmål enn norsk, svensk, dansk eller engelsk, kan ta eksamen i 
morsmålet sitt som privatist. Morsmåleksamen er både muntlig og skriftlig. 
Morsmålseksamen kan enten erstatte fremmedspråk 2 eller gå inn som fremmedspråk 3 
(programfag). Det gis ikke vanlig undervisning i morsmål. Den enkelte elev må lese faget på 
egen hånd. For privatister i morsmål vil kun høyeste nivå bli ført med karakter på vitnemålet. 
Kontakt Kjersti Flåten for informasjon om morsmålseksamen.  
 
 


