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Velkommen til Foss
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Samvær, studier og suppe
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Visma InSchool

Foresatte har fortsatt begrenset innsyn:

• Timeplan

• Elevens personalia

• Varsler

• Standpunkt og terminkarakterer

For pålogging:

https://foss-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp#/

Ikke innsyn i elevens fravær eller
enkeltkarakterer
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Fagvalgsinformasjon
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Fagkretsen består av

Fellesfag

Felles programfag: musikkfag

Programfag – til fritt valg: ett fag innenfor 
eller utenfor eget programområde 
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Avgangsfag i Vg1

Engelsk

Matematikk

Naturfag

Musikk

Musikk, dans, drama

Lytting

(Fremmedspråk for noen elever)
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Avgangsfag i Vg2

Matematikk

Fremmedspråk

Geografi

Samfunnsfag

Musikk i perspektiv 1

Ergonomi og bevegelse 1

Instrument, kor, sampill 1

Programfag
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Matematikk-kurs til valg

Matematikk 2P

Matematikk R1

Matematikk R2
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Programfag musikkelevene kan velge mellom

Biologi 1

Fysikk 1

Kjemi 1

Geofag 1

Matematikk R2

Psykologi 1

Historie og filosofi 1

Sosiologi og sosialantropologi

Samfunnsgeografi

Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Musikk fordypning 1

Breddeidrett
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Musikk fordypning 1 og 2

Dette er et kreativt fag som er nyttig både for deg 
som skal gå videre med musikkstudier eller deg som 
ønsker å ha musikken som en hobby. 

Skapende disipliner som komponering og arrangering 
utgjør en sentral del av faget. 

Det vil også ha en støttende og utfyllende funksjon til 
andre musikkfag, som f.eks. hovedinstrument. 
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Fremmedspråk

Fremmedspråk: nivå I, II og III

Foss tilbyr tysk, fransk, spansk og italiensk (til nivå III)

Mulig med andre språk og tegnspråk som kveldskurs 

Morsmålseksamen som privatist

Fremmedspråk 2 er obligatorisk fellesfag som alle elever må 
ha. 

I tillegg kan elever velge fremmedspråk som programfag.
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Elevene velger!

Ett mattekurs og ett 
programfag i vg2

Ett programfag i vg3 

Man kan velge et ekstra 
programfag i vg3 i spesielle 
tilfeller

Normalt fortsetter eleven 
med fremmedspråket sitt i 
vg2
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Studiekompetanse

Generell studiekompetanse: Bestått vitnemål gir adgang til 
de fleste universitet og høgskoler.

Spesiell studiekompetanse: Noen studier og studiesteder 
krever spesielle fagkombinasjoner eller opptaksprøver – snakk 
med studieleder og rådgivere!
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Mer informasjon

Gå inn på skolens nettside 
www.foss.vgs.no for detaljert 
informasjon om hvert enkelt fag og alle 
aktuelle regler.

Kontakt Camilla, Jan, Vandad, Gunhild, 
Siri eller Anne-Katrine for fagrådgivning.
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Frister
Informasjon om fag klassevis i 
november

Veiledning i grupper

Fagvalgstorg 5. desember!

1. valgrunde før jul

Sperregrense: 23 i Vg2

2. valgrunde i januar

Godt valg!


