
Fagvalgsinformasjon  
Foss videregående skole 

REGLER FOR VITNEMÅL  
 
Alle programfag avsluttes hvert år med en karakter som blir stående på vitnemålet. Hvis man i 
tillegg til standpunktkarakter også blir trukket ut til eksamen, blir begge karakterene stående 
på vitnemålet og teller med i utregningen av karakterpoeng. Av obligatoriske fag som 
strekkes over flere år, vil den siste karakteren bli stående. Alle karakterene som står på 
vitnemålet, teller med i utregningen av inntakspoeng, men gjennomsnittskarakteren blir ikke 
oppgitt. Denne og eventuelle tilleggspoeng blir regnet ut av det studiestedet du søker deg til. 
 
 
REALFAGSPOENG OG SPRÅKPOENG 
Som elev kan du få totalt fire ekstrapoeng for fordypning i språk og/eller realfag. Følgende 
programfag vil gi fordypningspoeng: 

• ½ poeng for hvert av følgende kurs: biologi 1 og 2, fysikk 1, geofag 1 og 2, 
informasjonsteknologi 1 og 2, kjemi 1 og 2, matematikk S1, S2 og R1 og 
fremmedspråk nivå I og nivå II 

• 1 poeng for hvert av følgende kurs: fysikk 2, matematikk R2 og fremmedspråk nivå III 
• Du kan likevel maks få 1,5 poeng i samme fag. 

 
 
 
FØRSTEGANGSVITNEMÅL  
Departementet har innført to søkerkategorier for universitet og høgskoler i Norge: søkere med 
førstegangsvitnemål og søkere innen ordinær kvote.  

• Førstegangsvitnemål gjelder fram til og med det året søkeren fyller 21 år. 
• Førstegangsvitnemål kan bare utstedes en gang, bortsett fra ved medhold i klage på 

standpunktkarakter og/eller eksamenskarakter. 
• For å tilfredsstille kravene til å få påført påskrift om opptak innenfor kvoten med 

førstegangsvitnemål, må videregående opplæring normalt være fullført i løpet av 3 år. 
• Antall år kan bli utvidet til maksimalt 5 år hvis det kan dokumenteres at følgende 

vilkår er oppfylt: 
o Internasjonal utveksling, folkehøgskole, verneplikt eller omsorgsarbeid  
o Omvalg i Vg1 eller Vg2 
o Langvarig sykdom 
o Rett til ekstra opplæringstid 

• Det er tillatt å ta eksamen som privatist i fag som er avsluttet, hvis dette skjer i løpet 
av 3 års opplæringstid. 

• Privatisteksamener etter avsluttet videregående opplæring vil føre til at man som søker 
til universitet og høgskoler i Norge kommer i ordinær søkerkvote.  

 
 

 


