Fagvalgskjema for Vg2 Studiespesialisering 2019/2020
Programområde Realfag
Navn _____________________________________ _________ klasse 1STU _____

NB! HUSK AT DU OGSÅ MÅ SØKE PÅ VIGO INNEN FRISTEN 1.MARS!!!!
Opplysning om inntakssøknad skoleåret 2018/2019
Jeg har Vg2 – studiespesialisering ved Frederik II som 1. ønske
Jeg har Vg2 – IB (International Baccalaureate) 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:
På Vg2 skal du ha 3 programfag i tillegg til matematikk. To av fagene må velges videre som oppfølgingsfag
(fordyping) i Vg3 fra programområdet Realfag. Det tredje faget kan være oppfølging av ytterligere et fag fra
Vg2 eller et nytt fag i Vg3. Det fjerde faget er et reservefag.
Hvis du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må ett av fagene du velger i Vg3 være nivå II av det språket
du har i dette skoleåret.
Elever fra språklige minoriteter kan få anledning til å bruke inntil 280 timer (tilsvarende 2 programfag) til styrking av
den ordinære undervisningen i norsk og/eller engelsk. På Frederik II vgs vil dette kunne gjelde for de som har
engelsk over to år (Vg1 + Vg2), og/eller for de som har særskilt norsk/styrking av norsk. Ta kontakt med
karriererådgiverne for veiledning angående valg av fag.
Valg av matematikk: (sett X):
Matematikk R1 – REA3022 For elever som har 1T
Matematikk S1 – REA3026 Bør ha 1T i Vg1
Matematikk 2P – MAT1015
A. Valg av programfag fra eget programområde (to eller tre fag) (sett 1, 2, 3, 4 foran faget. Det 4. faget er et
reservefag):
Fag Vg2

Oppfølging Vg3

Biologi 1 – REA3001

Biologi 2

Fysikk 1 – REA3004

Fysikk 2

Geofag 2 – REA3009

Geofag 1

Kjemi 1 – REA3011

Kjemi 2

Informasjonsteknologi 1 – REA3014

Informasjonsteknologi 2

Teknologi og forskningslære 1 – REA3018

Teknologi og forskningslære 2

B. Sjekk av fremmedspråk fra ungdomsskolen
Sett kryss for det faget du fullførte på ungdomsskolen:
Fransk
Spansk
Tysk
Jeg hadde ikke fremmedspråk

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

C. Eventuelt valg av fag fra programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi eller utdanningsprogram
idrett.
Dersom du bare har valgt to fag fra eget programområde, skal du velge et tredje/fjerde fag her (sett 3 og 4 for reservefag):

Historie og filosofi 1 – SAM3001

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 – SAM3028

Markedsføring og ledelse 1 – SAM3005

Økonomi og ledelse – SAM3035

Sosiologi og sosialantropologi – SAM3019

Psykologi 1 – SAM3037

Rettslære 1 – SAM3022

Internasjonal engelsk – SPR3008

Samfunnsøkonomi 1 – SAM3025

Kommunikasjon og kultur 1 – SPR3014

Toppidrett 1 – IDR3001 (må drive aktiv idrett)

Fotball

Toppidrett 1 – IDR3001 (må drive aktiv idrett)

Håndball

Breddeidrett 1 – IDR3001

Ball

Breddeidrett 1 – IDR3001

Fitness

Friluftsliv1 – IDR3007

D. Tilrettelagt treårig løp for elever fra språklige minoriteter
Engelsk over 2 år

Grunnleggende norsk/styrking av norsk

Jeg har fag på linjen over og ønsker å bruke disse timene til å erstatte programfag til valg
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

•

Faggrupper er fulle (over 28) Inntakspoeng til dette skoleåret blir brukt som kriterium

________________
Dato

_______________________________
underskrift

NB! Husk at du i tillegg til matematikk må velge fire fag. Sett de opp i prioritert rekkefølge fra 1 til
og med 4. Det fjerde valget er et reservefag hvis fag kolliderer eller ikke kommer i gang.

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

