Fagvalgskjema for Vg2 Idrettsfag 2019/2020
Navn _____________________________________ _________ klasse 1IDR _____

NB! HUSK AT DU OGSÅ MÅ SØKE PÅ VIGO INNEN FRISTEN 1.MARS!!!!
Opplysning om inntakssøknad skoleåret 2018/2019
Jeg har Vg2 – idrett ved Frederik II som 1. ønske
Jeg har Vg2 eller nytt Vg1 ved en annen videregående skole som 1. ønske
Jeg har Vg2 i utlandet som 1. ønske
Regler for valg av fag:
I løpet av de tre årene skal 140 timer hvert år brukes til valg av programfag innenfor eget utdanningsprogram eller
fra utdanningsprogram for studiespesialisering.
Hvis du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må du velge nivå II av det fremmedspråket du har dette
skoleåret som eneste valg i Vg3.
A. Valg av matematikk: (sett X):
Matematikk R1 – REA3022 For elever som har 1T
Matematikk S1 – REA3026 Bør ha 1T i Vg1
Matematikk 2P – MAT1015

B. Valgfritt programfag
På Vg2 skal du velge ett programfag. Du kan velge et idrettsfag eller et programfag fra utdanningsprogram for
studiespesialisering. (Sett X og en ring rundt de idrettsvalgene du gjør)
Toppidrett 2 – IDR3002 – bygger på Toppidrett 1 fra Vg1

Fotball

Toppidrett 2 – IDR3002 – bygger på Toppidrett 1 fra Vg1

Håndball

Breddeidrett 2 – IDR3005 - bygger på Breddeidrett 1 fra Vg1

Ball

Breddeidrett 2 – IDR3005 - bygger på Breddeidrett 1 fra Vg1

Fitness

Breddeidrett 1 – IDR3004

Ball

Breddeidrett 1 – IDR3004

Fitness

Friluftsliv 1 – IDR3007
Biologi 1 – REA3001
Fysikk 1 – REA3004
Sosiologi og sosialantropologi – SAM3019
Rettslære 1 – SAM3022
Internasjonal engelsk – SPR3008

C. Sjekk av fremmedspråkvalg
På ungdomsskolen fullførte jeg:

Fransk
Spansk
Tysk
Jeg hadde ikke fremmedspråk

Siste frist for levering er på kontoret fredag 15.febuar kl 15.00

Endringer etter at skjemaet er levert i februar forutsetter at det er ledig plass i gruppa.
Skolen vil gjøre oppmerksom på at elever kan måtte gjøre endringer fordi:
•

Fag ikke kommer i gang pga for få som velger faget

•

Fagene kolliderer på timeplanen eller faggrupper er fulle (over 28)

________________
Dato

_______________________________
underskrift

Siste frist for levering er på kontoret fredag 15.febuar kl 15.00

