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Fagkretsen består av:

Obligatoriske  fellesfag

Obligatoriske programfag (avsluttende hvert år)

Programfag til valg: minst ett fag innenfor eller 

utenfor eget programområde

(avsluttende hvert år)



FAG Vg1 Vg2 Vg3

Norsk 4 4 6

Engelsk 5 0 0

Naturfag 5 0 0

Fremmedspråk 2 4/6 4/5/0 0

Matematikk
5 

(avsluttende)

3

(avsluttende)
0



FAG Vg1 Vg2 Vg3

Samfunnsfag 0 3 0

Geografi 0 2 0

Ergonomi og 

bevegelse
0

2

(avsluttende)

2

(avsluttende)



FAG Vg1 Vg2 Vg3

Historie 0 2 4

Religion og etikk 3



FAG Vg1 Vg2 Vg3

Musikk i

perspektiv
0 5 5

Instruksjon og 

ledelse
0 0 5

Musikk:

AML, 

instrument og 

samspill

5 0 0



FAG Vg1 Vg2 Vg3

Kor, dans, drama 5 0 0

Instrument, kor,

samspill
0 5 5

Lytting 2



Faget instrument, kor, samspill 1 gir 

eleven tre valg:

Bi-instrument

Besifring

Ensemble



Musikk fordypning 1

• Programfag vg2

• Gehørtrening

• Komponering 

• Formidling



Musikk fordypning 2

• Programfag vg3

• Gehørtrening

• Mer vekt på 

komponering og 

arrangering

• Formidling



Programfag til valg

 musikk fordypning 0-5-5

eller fag fra annet programområde:

 et språkfag (0-5-5)

 et samfunnsfag (0-5-5)

 et realfag (0-5-5)

 breddeidrett (0-5-5)

TOTALT TIMETALL:        35-35-35



Regler knyttet til fagvalg i Vg2

 Alle elever må enten velge matematikk 2P  eller 
programfaget matematikk (R1 eller S1).

 I tillegg må eleven velge et valgfritt programfag (5 
t/u). Dette faget kan være musikk fordypning 1 
eller et annet programfag.

 Elever som har fullført matematikk R1 i vg1, kan 
velge to programfag i vg2.



Fremmedspråk
 Fremmedspråk 2 og 3: Nivå I, II og III

 Foss tilbyr tysk, fransk, spansk og italiensk*

 Mulig med japansk, kinesisk eller russisk som kveldskurs. I 

tillegg: latin

 Morsmålseksamen som privatist

 Fremmedspråk 2 er obligatorisk fellesfag som alle elever 

må ha. 

 I tillegg kan elever velge fremmedspråk som programfag.

* Ikke italiensk på Nivå III



Regler knyttet til fagvalg i vg3

 Alle elever må velge et valgfritt programfag (5 t/u). 

Dette faget kan være musikk fordypning 2 eller et 

annet programfag.

 Elever som trenger to fag for å få bestemt 

studiekompetanse, kan føre opp et programfag til. 



Studiekompetanse

 Generell studiekompetanse: Bestått vitnemål gir 

adgang til de fleste universitet og høgskoler.

 Spesiell studiekompetanse: Noen studier og 

studiesteder krever spesielle fagkombinasjoner eller 

opptaksprøver. 



Vitnemål og viktige regler
 Eksamen

 Førstegangsvitnemål

 Tilleggspoeng for 
språk og realfag



Tilleggspoeng
 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, 

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.



Privatist og elev samtidig?

Følg reglene:

 Fag eleven har vært oppe til eksamen i, kan ikke byttes ut, 

bare forbedres. 

 Man kan ikke være elev og privatist i samme fag samtidig.

 På førstegangsvitnemålet har man ikke mulighet til å bytte 

ut programfag eller fellesfag som eleven har tatt som elev 

med et annet fag som du tar som privatist. Unntak fra dette 

er 1P og 1T. 

 Elever som har tatt flere programfag som elev enn 

minstekravet, kan velge at overskytende fag ikke føres på 

vitnemålet. Man kan ikke ta bort et fag som eleven har vært 

trukket ut til eleveksamen i. 



Utveksling for musikkelever på VG2

 Skolen har eget utvekslingsopplegg ved York College i England

 Jobber med å få til utvekslingsopplegg i Berlin for 

musikkelever

 Anbefaler at musikkelever ikke velger utveksling andre steder 

– det er erfaringsmessig vanskelig å få tilstrekkelig 

undervisning i musikk ved skoler i utlandet



Mer informasjon
 Gå inn på skolens 

nettside foss.vgs.no for 

detaljert informasjon 

om hvert enkelt fag og 

alle aktuelle regler.

 Kontakt Camilla, Jan, 

Kjersti, Ole-Kristian, 

Gunhild eller Anne-

Katrine for rådgivning

http://www.foss.vgs.no/


Godt valg!
 Informasjonsmøter for foreldre 

torsdag 23.november

 Individuelle samtaler for elever på Vg1 

i uke 46-47

 Fagvalgsinformasjon mandag 4. 

desember. kl. 11.30 – 12:45

 Frist for elektronisk prøvevalg: 

mandag 11. desember kl. 14.00. 

 Frist for endelig elektronisk valg 18. 

januar


