
Informasjon om fagvalg 

skoleåret 2018/2019

Foss videregående skole

http://www.oslo.kommune.no/


Utdanningsprogram 

på Foss videregående skole

 Program for studiespesialisering – 90 t/u

 Program for musikk, dans, drama – 105 t/u



Fagkretsen består av

 Obligatoriske fag – fellesfag

 Programfag – fordypningsfag: minst to innenfor eget 

programområde (avsluttende hvert år)

 Programfag – til fritt valg: minst ett fag innenfor eller 

utenfor eget programområde (avsluttende hvert år)



Obligatoriske fag

Fag Timetall Vg1 Timetall Vg2 Timetall Vg3

Norsk 4 4 6

Kroppsøving 2 2 2

Engelsk 5 0 0

Naturfag 5 0 0

Samfunnsfag 3 0 0

Geografi 2 0 0



Obligatoriske fag forts.
Fag Timetall Vg1 Timetall Vg2 Timetall Vg3

Matematikk 5(avsluttende) 3(avsluttende) 0

Fremmedspråk 2

(Tysk, Italiensk, 

Fransk, Spansk)

4/6 4/5/0 0

Historie 0 2 4

Religion og etikk 0 0 3

Sum 30 15 15

Til valg (5) 15 15



Programområde - realfag

Fag Vg2 Vg3

Biologi Biologi 1 Biologi 2

Fysikk Fysikk 1 + Fysikk 2

Informasjons-

teknologi

Informasjons-

teknologi 1

Informasjonsteknologi 

2

Kjemi Kjemi 1 + Kjemi 2

Matematikk R Matematikk R1 + Matematikk R2

Matematikk S Matematikk S1 + Matematikk S2



Programområde – språk, samfunnsfag og økonomi

Fag Vg2 Vg3

Engelsk Internasjonal 

engelsk

+ Samfunnsfaglig 

engelsk

Fremmedspråk 3 

(tysk, italiensk)

Nivå I + Nivå II

Fremmedspråk 3 

(fransk, tysk, 

italiensk, spansk)

+ Nivå II* + Nivå III*

Tysk, fransk og 

spansk

Fremmedspråk 3 

(tysk, italiensk)

Nivå 1

*Fremmedspråk som obligatorisk fellesfag gir fordypning sammen med 

nivå III. 



Programområde – Språk, samfunnsfag og 

økonomi

Fag Vg2 Vg3

Entreprenørskap og 

bedriftsutvikling

Entreprenørskap og 

bedriftsutvikling 1

Entreprenørskap og 

bedriftsutvikling 2

Historie og filosofi Historie og filosofi 1 + Historie og filosofi 2

Politikk, individ og 

samfunn

Sosiologi og 

antropologi

Politikk og 

menneskerettigheter

Psykologi Psykologi 1 Psykologi 2 

Rettslære Rettslære 1 Rettslære 2

Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi 1

Næringslivsøkonomi Økonomistyring



Programfag fra andre utdanningsprogram

Fag Vg2 Vg3

Breddeidrett Breddeidrett 1 Breddeidrett 2



Krav til valg av programfag 

 Alle må velge programområde: Enten Realfag eller 
Språk, samfunnsfag og økonomi

 Alle må velge to fag over to år fra sitt eget 
programområde: Enten Realfag eller Språk, 
samfunnsfag og økonomi

 Alle må velge et tredje fag hvert år, og det velger du 
fritt!



Du velger!
 Ett mattekurs og tre programfag i vg2

 Tre programfag i vg3. 



Fremmedspråk
 Fremmedspråk: 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.



Studiekompetanse

 Generell studiekompetanse: Bestått vitnemål gir 

adgang til de fleste universitet og høgskoler.

 Spesiell studiekompetanse: Noen studier og 

studiesteder krever spesielle fagkombinasjoner eller 

opptaksprøver. Sjekk nettsiden for informasjon 

om opptakskrav for realfaglige studier



Vitnemål og viktige regler
 Eksamen

 Førstegangsvitnemål

 Tilleggspoeng for 
språk og realfag



Tilleggspoeng
 Elever kan 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

 Man kan likevel få maks 1,5 poeng i samme fag.



Privatist og elev samtidig?

Følg reglene: 

 Fag eleven har vært oppe i 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. 

 Dersom eleven har tatt flere programfag som elev enn 

minstekravet, kan man velge at overskytende fag ikke føres 

på vitnemålet. Man kan ikke ta bort et fag som man har 

vært trukket ut til eleveksamen i. 



Mer informasjon
 Gå inn på skolens 

nettside foss.vgs.no for 

detaljert informasjon 

om hvert enkelt fag og 

alle aktuelle regler.

 Kontakt Kjersti, 

Gunhild eller Anne-

Katrine for 

fagrådgivning.

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


Godt valg!
 Informasjonsmøter for foreldre 

torsdag 23.november

 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


