Informasjon om valg av programfag for elever i Vg1 studiespesialisering
Informasjonen gjelder elever som går i 1STA og 1STB ved Sørumsand vgs skoleåret 2020-2021.
Vi avholder informasjonsmøte for foresatte om fagvalg torsdag 28.januar 2021 kl. 18.30. Vi ser på alternative
løsninger dersom smittevern krever det.
Elevene vil få informasjon om fagvalg klassevis i uke 3 (18.-22.januar 2021).
Elevene velger fag i uke 6 (08.-12.februar 2021). Valget foregår klassevis, og skolen sikrer at alle velger en
fagkombinasjon som gir vitnemål.
Reglene og alternativene for fagsammensetning for elever på studiespesialisering er komplekse, og vi vil her gi en
oversikt over det som er mest sentralt.

Søke til Vg2 i Vigo
Elevene skal innen 01.mars 2021 søke videregående opplæring for neste skoleår i Vigo (www.vigo.no). Elevene skal
da velge mellom programområdene Vg2 realfag (STREA2) eller Vg2 språk, samfunnsfag og økonomi (STSSA2).
Det holder altså ikke å velge programfag – elevene må søke i Vigo for å kunne komme inn i Vg2.
Vi gjør oppmerksom på at for å være kvalifisert til inntak i Vg2 må alle fag i Vg1 være bestått med karakteren 2 eller
bedre. Karakteren 1 eller IV (ikke vurderingsgrunnlag) betyr at faget ikke er bestått.
Elevene som går i 1STA og 1STB på Sørumsand vgs, går foran søkere fra andre skoler selv om elever fra andre skoler
skulle ha bedre karaktersnitt (forutsatt at alle fag er bestått).

Regler og alternativer for valg av programfag
For å få vitnemål må elever ha fordypning innen to fagområder innen sitt programområde. Dette utgjør til sammen
fire programfag (over to år, Vg2 og Vg3). I tillegg skal elevene velge to valgfrie programfag fra et studieforberedende
utdanningsprogram.

For elever som går i 1STA og 1STB skoleåret 2020-2021, tilbyr Sørumsand vgs fordypning innen følgende fagområder:
Programområde
Vg2 realfag (STREA2)

Vg2 språk, samfunnsfag og
økonomi

Fagområde
Fysikk
Kjemi
Biologi
Matematikk S
Matematikk R
Psykologi
Engelsk
Rettslære
Politikk, individ og samfunn

Programfag i Vg2
Fysikk 1
Kjemi 1
Biologi 1 og/eller Biologi 2
Matematikk S1
Matematikk R1
Psykologi 1 og/eller Psykologi
2
Internasjonal engelsk
Rettslære 2
Sosiologi og sosialantropologi
og/eller Politikk og
menneskerettigheter
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For Vg2 språk, samfunnsfag og økonomi: Listen over fagområder og programfag kan bli utvidet. Dette er foreløpig
ikke avklart.

Skolen har følgende generelle anbefalinger:
• Sosiologi og sosialantropologi i Vg2 og Politikk og menneskerettigheter i Vg3
• Psykologi 1 i Vg2 og Psykologi 2 i Vg3.
Biologi 2 kan tas før Biologi 1, eller samme år.
Rettslære 2 kan tas før rettslære 1.
I tillegg til programfagene skolen tilbyr fordypning i, tilbys følgende valgfrie programfag:
• Teknologi og forskningslære 1 (realfag)
• Bilde (medier og kommunikasjon)
• Lyddesign (medier og kommunikasjon)
Denne listen kan bli utvidet, men det er foreløpig ikke avklart.
Spesielt for elever som velger Matematikk S1 eller Matematikk R1:
Elevene skal ha til sammen 3 valgfrie programfag (og ikke to som elever med matematikk 2P skal ha).
Spesielt for elever som har Matematikk S1 eller Matematikk R1 i Vg1:
Elevene tilbys Matematikk S2 eller Matematikk R2 i Vg2.
Spesielt for elever som tar eksamen i morsmål på nivå 3:
Dette gjelder som et valgfritt programfag for alle elever. For elever på språk, samfunnsfag og økonomi utgjør
morsmål nivå 3 og et annet valgfritt programfag fra programområde for språk, samfunnsfag og økonomi til sammen
en fordypning.
Spesielt for elever som ikke hadde fremmedspråk på U-trinn:
Disse elevene skal ha fremmedspråk alle tre årene i videregående. Kravet til valgfrie programfag for disse elevene
reduseres derfor med ett.
Oppsett av blokker for realfagene skoleåret 2021-2022
A-blokk
Matematikk R1
Matematikk S1
Matematikk R2

B-blokk
Biologi 2
Fysikk 1

C-blokk
Biologi 1
Fysikk 2 (kan ikke
velges av Vg2-elever)
Teknologi og
forskningslære 1

D-blokk
Kjemi 1
Kjemi 2 (kan ikke
velges av Vg2-elever)

Matematikk S2
Oppsettet for realfagene er tilsvarende som for skoleåret 2020-2021.

Oppsett av blokker for språk, samfunnsfag og økonomi – fagene 2021-2022
Dette er foreløpig ikke klart.
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Prioritering av elever til fag
Elever som skal gå realfag går foran elever som skal gå språk, samfunnsfag og økonomi til alle realfagene. Tilsvarende
går elever som skal gå språk, samfunnsfag og økonomi foran elever som går realfag til fag som tilhører dette
programområde.
Dersom det er flere elever fra samme programområde som har valgt ett fag enn det er plasser i faget, vil det bli
trukket hvem som får plass i faget. Dette trekket vil alltid gjøres slik at alle elever får en fordypning som gir vitnemål.

Spørsmål om valg av programfag kan rettes til leder for pedagogiske støtteoppgaver Anne Kari Taraldrud,
anneta@viken.no

05.01.2021
Anne Kari Taraldrud
leder for pedagogiske støtteoppgaver
Sørumsand vgs
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