Fagtilbud innenfor studiespesialisering ved
Nordborg VGS
Nordborg vil fra høsten 2016 tilby utdanningsprogrammet studiespesialisering.
Høsten 2016 tilbys Vg1, høsten 2017 tilbys også Vg2, og høsten 2018 tilbys alle tre årene (Vg1, Vg2 og
Vg3). På Vg2 og Vg3 tilbyr Nordborg programfag innenfor Språk, samfunnsfag og økonomi, i tillegg til
matematikk (S1 og S2).
Når elevene har gått tre år på studiespesialisering oppnår de generell studiekompetanse, og vil kunne
søke videre på høyskole og universitet. Dersom elevene ønsker spesiell studiekompetanse kan de gå
Vg1 på Nordborg og deretter evt søke seg til en annen skole som tilbyr Realfag på Vg2 og Vg3.
Alle elever skal ha minimum 90 timer fordelt over tre år.
I tillegg til de ordinære fagene har elevene ved Nordborg faget kristentro.
Vg1 (oppstart høst 2016)

Vg2 (oppstart høst 2017)

Vg3 (oppstart høst 2018)

På Vg1 er alle fellesfagene like,
foruten at elevene velger
matematikk 1P el 1T, og
fremmedspråk (spansk) I el II

På Vg2 velges det fag innenfor
området språk, samfunnsfag
og økonomi

På Vg3 velges det også fag
innenfor området språk,
samfunnsfag og økonomi










Norsk (4t)
Matematikk 1P/1T (5t)
Kroppsøving (2t)
Geografi (2t)
Samfunnsfag (3t)
Naturfag (5t)
Engelsk (5t)
Fremmedspråk I/II (4t)






5 timer valgfritt
programfag
2 programfag innenfor
området som skolen
tilbyr som går over Vg2
og Vg3
Ett av programfagene
kan være matematikk
for samfunnsfag S1






5 timer valgfritt
programfag
Fortsettelse på 2
programfag innenfor
området som skolen
tilbyr
Ett av programfagene
kan være matematikk
for samfunnsfag S2

Fellesfagene for Vg2
 Norsk (4t)
 Historie (2t)
 Matematikk (2P) (3t)
 Fremmedspråk I/II (4 t)
 Kroppsøving (2t)

Fellesfagene for Vg3
 Norsk (6t)
 Historie (4t)
 Religion og etikk (3t)
 Kroppsøving (2t)

De som velger S1 skal ikke ha
matematikk 2P, men må da
velge et annet fag (for å få nok
timer).

De som ikke hadde
fremmedspråk på ungd.skolen
må ha Fremmedspråk II som
fellesfag 5 t på Vg3 (som regel i
stedet for 5 t valgfritt
programfag)

Fagene på Vg1 studiespesialiserende er det samme på alle skoler. Eneste variasjon er at elevene kan
velge mellom 1P og 1T innenfor matematikk, og den enkelte skoles tilbud innenfor fremmedspråk.
Det betyr at man etter Vg1 velger enten Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi eller Vg2 Realfag.
Fagene på Vg2: På Nordborg tilbyr vi programfag innenfor Språk, samfunnsfag og økonomi.
Fremmedspråk: Det fremmedspråket man har på Vg1 videreføres på Vg2.
Matematikk: Dersom man hadde 1P på Vg1 fortsetter man med 2P på Vg2.
Dersom man hadde 1T på Vg1 kan man ha 2P på Vg2, eller velge S1 som programfag. S1 er
matematikk for samfunnsfag. S1 og S2 utgjør til sammen omtrent det samme som R1 (det har
betydning dersom man ønsker å søke studier på høyskole/universitet som krever R1).
Dersom man velger S1 på Vg2 skal man ikke ha 2P. Da må man velge et annet fag i stedet for 2P slik
at man får nok timer totalt.
Fagene på Vg3 er ofte en videreføring av fagene fra Vg2. Minst to av programfagene fra Vg2 må
videreføres på Vg3.
Fremmedspråk: Dersom eleven ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må man ha
fremmedspråk alle tre årene på videregående. Det betyr at et av programfagene må erstattes med
fremmedspråk.
Valgmulighetene innenfor programfagene på Vg2 og Vg3 vil være avhengig av at et tilstrekkelig antall
elever velger de ulike programfagene.

