Programfagtilbud skoleåret 2019-2020 – Fagerlia videregående skole
Blokk 1

Blokk 2

3ST, 4ST

3ST, 4ST, 3KD

Blokk 3

Blokk 4

Vg3-nivå:
3ST, 4ST, 3KD, 3MU, 3MD, 3MR

REALFAG
 Kjemi 2
 R2
 S2

REALFAG
 Fysikk 2
 Kjemi 2
 S2

REALFAG
 Biologi 2
 IT2
 R2

SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI
 Rettslære 2
 Samfunnsfaglig engelsk
 Samfunnsøkonomi 2
 Sosialkunnskap

SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI
 Markedsføring og ledelse 2
 Psykologi 2
 Sosialkunnskap
 Fransk nivå 3
 Tysk nivå 3
 Spansk nivå 3

SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI
 Engelskspråklig litteratur og kultur
 Medie- og informasjonskunnskap 1
 Politikk og menneskerettigheter
 Psykologi 2
 Økonomistyring






Breddeidrett (-3ST1)

Spansk I+II (fellesfag)
Tysk I+II (fellesfag)

Vg2-nivå:
2ST, 3ST, 4ST, AP, 2KD

2ST, 3ST, 4ST, 3KD

REALFAG
 Fysikk 1
 IT 1

REALFAG
 Biologi 1
 Kjemi 1
 Modellering og programmering X (3t)

SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI
 Internasjonal engelsk
 Markedsføring og ledelse 1
 Psykologi 1
 Samfunnsøkonomi 1
 Sosiologi og sosialantropologi

SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI
 Internasjonal engelsk
 Markedsføring og ledelse 1
 Rettslære 1
 Sosiologi og sosialantropologi

2ST, 3ST, 4ST, 3KD, AP

REALFAG
 Fysikk 1
 Kjemi 1
SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI
 Internasjonal engelsk
 Psykologi 1
 Sosiologi og sosialantropologi
 Økonomi og ledelse

2ST, 2KD, 2MD/MR/MU

Matematikk
 2P
 S1
 R1


R2

Kryss av for hva du har av matematikk og fremmedspråk:
Fremmedspråk i Vg2:
Fransk
Spansk
Tysk
Nivå I
Nivå II Nivå I+II
Fremmedspråk i Vg3:
Tysk I+II
Spansk I+II
(Nivå I+II gjelder bare elever i Vg3 som ikke har hatt
te år fremmedspråk i grunnskolen).
Matematikk Vg 1
1T 1P

Matematikk Vg2
2P
S1

Elever på Vg2 ST: Skal velge ett fag i hver blokk, tre
av fagene må være innenfor samme programområde
(til sammen 4 fag).
Elever på Vg3 ST: Skal velge 3 fag totalt. To av fagene
må være fordypning av fag fra Vg2 innenfor samme
programområde.
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Prosedyrer knyttet til programfagvalg ved Fagerlia videregående skole


Tildeling av programfag til elever
o Fag blir tildelt elevene etter 2. inntaket etter følgende retningslinjer:
 elever som må ha fag for å få tilstrekkelig fordypning for å få godkjent vitnemål.
Eleven har fortrinnsrett bare dersom det ikke er mulig å tilby fordypning ved omvalg
innenfor eget eller nytt programområde.
 Vg2-elever har fortrinnsrett til programfag på nivå 1
 ved venteliste til fag, vil karakter(er) som gir forkunnskaper til faget danne
grunnlaget for inntak der dette er opplagt. I fag der dette ikke er opplagt, vil
karaktersnitt etter andreinntaket danne grunnlag for inntak.
 elever som ikke får plass i ønsket gruppe på grunn av full gruppe, må gjøre omvalg
 ved ev søknad om endring av fagvalg ved skolestart, må en ha særlige grunner:
 opplagte feilvalg
 feil i fagsammensetningen, manglende fordypning eller manglende fag
o Mulighet til å søke om bytte av fag i uke 36 med saksbehandling uke 37 på bakgrunn av
følgende kriterier:
 elever som har valgt en fagkombinasjon de innser ikke er realistisk å gjennomføre
med bestått karakter og fordypning på Vg3.
 elever som har endret karriereretning slik at det får følge for fagkombinasjonen.
 elever som i stor grad har feilvurdert egen kapasitet til å gjennomføre
fagkombinasjonen med bestått karakter.
o Fra uke 37 kan en søke om bytte av fag kun ved særlige årsaker:
 elever som av omfattande helseårsaker eller lignende må endre fagkombinasjon
eller fag
o Generelt ved behandling av søknader om fagbytte:
 bytte av fag kan bare skje om det gir nødvendig og nok bredde til å sikre fordypning
i faget på Vg 2 og Vg 3, og det er realistisk å bestå faget.
 manglende ønsket resultatoppnåelse utover å skulle bestå faget, er ikke et
argument for å bytte fag.
 stor arbeidsmengde er ikke et argument i seg selv.
o Flere programfag enn en må ha for å få godkjent vitnemål:
 elever som i blokkvalg.no har søkt om flere fag enn de trenger for å få godkjent
vitnemål, vil bli kalt inn til samtale med rådgiver i løpet av våren for å prioritere
hvilke fag eleven ønsker.
 elever som har forsert fag og ønsker flere fag enn en må ha for å få godkjent
vitnemål, kan legge inn ønske om dette innen skolestart. Om det er ledig plass i
ønsket gruppe, vil en bli tildelt fag etter andreinntaket er gjort og
påbyggingselevene har valgt fag. Ved mange søkere vil karaktesnittet avgjøre.
 elever som velger et ekstra fag, må skrive avtale om dette med rådgiver
 elever som velger et ekstra fag, kan ikke slutte i faget i løpet av skoleåret
Viktig å merke seg:






Elever i 3ST1 som har fremmedspråk I+II må velge en fagkombinasjon på Vg3 som de har
forutsetninger for å ta fordypning i på Vg4. Om de planlegger et fag de ikke skal ha fordypning i, må
de ta dette på Vg4.
Elever i 3ST1 skal velge tre programfag. Ev reduksjon i timer må en ta i Vg4.
Breddeidrett kan velges til Vg3/4.
Elever som har forsert fag, eller av andre grunner kan velge flere fag enn de må ha for å få godkjent
vitnemål, får bare tildelt så mange fag de har krav på for å få godkjent vitnemål.
Om noen har endret karriereretning, fagutviklingen er annerledes enn en hadde tenkt eller andre
årsaker, kan en ta kontakt med rådgiver for å omprioritere fag innen 15. mai.
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