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1. Tidsplan for fagvalg til skoleåret 2017/2018 
 

Når Hva 

Tirsdag 27.oktober kl.1200-1245 Faginformasjon     AUD3: 1STA-1STD    AUD5: 1STE-1STG 

Tirsdag 8.november kl.1200-1245 Faginformasjon     AUD3: 1STH-1STJ    AUD5: 2STB-2STD 

Tirsdag 15.november kl.1200-1245 Faginformasjon     AUD3: 2STE-2STG     AUD5: 2STH-2STJ 

Torsdag 17. november  Fagvalgsmesse i aulaen  

kl.830-1210 for valg til Vg2  

kl.1215-1315 for valg til Vg3. 

Mandag 21. november kl.1800 Faginformasjon på foreldremøte for Vg1 ST 

Tirsdag 22. november kl.1200-1230 Fagvalg i www.blokkvalg.no for Vg1 ST    

Tirsdag 29.november kl.1200-1230 Fagvalg i www.blokkvalg.no for Vg2 ST    

Tirsdag 29.november kl.1800 Faginformasjon på foreldremøte for Vg2 ST 

Fredag 2.desember Frist for fagvalg i www.blokkvalg.no. Blokkvalg stenger 

frem til 23.januar 

Tirsdag 17.januar kl.1200-1245 Faginformasjon     AUD3: 2STA     

Mandag 23.januar-                    

Fredag 17.februar  

www.blokkvalg.no er åpen for evt justering av fagvalg  

 

Kontinuerlig:  

Individuell eller parvis veiledning.  

Ta kontakt med din rådgiver om du ønsker en veiledningssamtale. 

http://www.blokkvalg.no/
http://www.blokkvalg.no/
http://www.blokkvalg.no/
http://www.blokkvalg.no/
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 2. Fagstrukturen 
Nedenfor finner du en oversikt over fagstrukturen på studiespesialisering. Fagene 

kategoriseres i fellesfag og programfag.  

Fellesfag er fag alle må ha, for eksempel norsk. Med unntak av matematikk og 

fremmedspråk, undervises alle fellesfagene klassevis.  

Programfag er fag du velger. Du kan ikke velge programfag helt fritt. Det er flere krav til 

fagkombinasjoner for å få vitnemål, og du vil lære mer om disse kravene i dette heftet.  

VG1 VG2 VG3 

Norsk (4t) Norsk (4t) Norsk (6t) 

Geografi (2t) Historie (2t) Historie (4t) 

Kroppsøving (2t) Kroppsøving (2t) Kroppsøving (2t) 

Naturfag (5t) Matematikk (5t eller 3t hvis 2p) 

R1     S1     2P 

Religion og etikk (3t) 

Engelsk (5t) Programfag (5t) Programfag (5t)  

Samfunnsfag (3t) Programfag (5t) Programfag (5t)  

Matematikk (5t) 

1T        1P 

Programfag (5t) Programfag eller 

Fremmedspråk (5t) 

Fremmedspråk (4t) Fremmedspråk (4t)  

 

I Vg1 velger om du vil ha fellesfaget matematikk 1T eller 1P, og hvilket fellesfag 

fremmedspråk du vil ha. Elever som allerede har bestått 1T på ungdomskolen får mulighet til 

å ta R1.  

I Vg2 må du fortsette med samme fremmedspråk som du hadde i Vg1. Du velger et 

matematikkfag (2P, S1 eller R1) og 3 programfag i tillegg. 

I Vg3 velger du 3 programfag hvis du hadde fremmedspråk på ungdomskolen, og 2 

programfag hvis du ikke hadde fremmedspråk på ungdomskolen.  



 
              
 
 
 
 
 

5 
 

Oslo Handelsgymnasium 

 

3. Krav til fordypning 
Programfagene kategoriseres i ulike programområder. På OHG tilbyr vi programfag i: 

- Programområde for realfag  

- Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi.  

- Programområde for idrett (kun ett fag) 

Det er et krav for vitnemål at man har minst 4 programfag fra samme programområde, og at 

to av fagene er fordypningsfag. 

Under ser du et eksempel på en godkjent fagkombinasjon. Eleven har valgt 

Samfunnsøkonomi 1, Samfunnsøkonomi 2, Rettslære 1 og Rettslære 2. Disse 4 fagene ligger i 

programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Samfunnsøkonomi 2 er fordypning til 

Samfunnsøkonomi 1, og Rettslære 2 er fordypning til Rettslære 1. Eleven har altså valgt 4 fag 

innenfor samme programområde, og to av fagene er fordypningsfag. Kravet til fordypning er 

derfor tilfredsstilt. 

VG1 VG2 VG3 

Norsk (4t) Norsk (4t) Norsk (6t) 

Geografi (2t) Historie (2t) Historie (4t) 

Kroppsøving (2t) Kroppsøving (2t) Kroppsøving (2t) 

Naturfag (5t) Matematikk (5t eller 3t hvis 2p) 

R1     S1     2P       

Religion og etikk (3t) 

Engelsk (5t) Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2 

Samfunnsfag (3t) Rettslære 1 Rettslære 2 

Matematikk (5t) 

1T        1P 

Internasjonal engelsk Aktivitetslære 2 

Fremmedspråk (4t) 

 Tysk II 

Fremmedspråk (4t) 

 Tysk II 
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4. Krav til fremmedspråk 
Alle elever må ha et fremmedspråk på videregående skole. Engelsk er ikke et fremmedspråk. 

I figuren under ser du eksempler på gyldige fremmedspråkvalg. 

Hvis du har hatt fremmedspråk på ungdomskolen, kan du enten  

- gå videre med samme språk nivå II i Vg1 og Vg2, eller 
- velge et annet fremmedspråk nivå I i Vg1 og Vg2.  

Hvis du har hatt fremmedspråk på ungdomskolen, er det ikke obligatorisk med 
fremmedspråk i Vg3. Du kan likevel velge å fortsette med fremmedspråk som programfag. 
Du kan for eksempel ta programfag Tysk III i Vg3 hvis du hadde fellesfag Tysk II i Vg1 og Vg2. 

Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ha fremmedspråk i Vg3 i 
tillegg til i Vg1 og Vg2. Dette kalles for fremmedspråk I+II. I praksis betyr det at du følger nivå 
I i Vg1 og Vg2, og nivå II i Vg3.  

Kravet til fremmedspråk fellesfag kan eventuelt dekkes av en privatisteksamen i morsmål. 

Kontakt din rådgiver om du tenker du kan ta en morsmålseksamen. 

 

 

 

 



 
              
 
 
 
 
 

7 
 

Oslo Handelsgymnasium 

 

5. Krav til matematikk 
I figuren nedenfor ser du hvilke matematikkfag skolen tilbyr. 1T og 1P er 5-timers fellesfag, 

2P er 3-timers fellesfag og de resterende matematikkfagene er 5-timers programfag.  

Alle må ha matematikk i Vg1 og Vg2. Unntaket er elever med forsert løp. 

Det er valgfritt å fortsette med matematikk i Vg3. 

Elever som tar R1 eller S1 i Vg2 får 2 timer mer undervisning pr uke enn elever som tar 2P.  

Ellers gjelder følgende regler for matematikkfagene: 

 R1 +R2 gir faglig fordypning innenfor programområdet realfag 

 S1 +S2 gir faglig fordypning innenfor programområdet realfag 

 1T og 1P kan ikke stå på samme vitnemål. 

 Kombinasjoner av R og S kan ikke stå på samme vitnemål. 

 Elever kan ikke ta fellesfag (2P) og programfag (R1, R2, S1 eller S2) samme skoleår.  

 

 

 

 

  



 
              
 
 
 
 
 

8 
 

Oslo Handelsgymnasium 

 

6. Fagtilbudet 
Under ser du fagtilbudet for skoleåret 2017/2018. I hver rad er faget på høyre side 

fordypningen til faget på venstre side. Forutsetningen for at fagene blir satt i gang er at det 

er mange nok søkere til faget, og faggrupper kan bli fulle. Det er derfor ingen garanti at du 

får faget selv om du har valgt det. På skolens hjemmeside (https://ohg.vgs.no/) finner du 

mer informasjon om de fleste fagene, og på www.udir.no finner du læreplanene til fagene.  

På skolens hjemmeside kan du også finne navn på faglærere du kan kontakte for å få mer 

informasjon om fagene.   

 

Programområdet språk, samfunnsfag og økonomi 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 

Økonomistyring Økonomi og ledelse 

Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2 

Rettslære 1 Rettslære 2 

Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter 

Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2 

Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2 

Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk  

Tysk/Spansk nivå II Fransk/Tysk/Spansk nivå III  

Japansk nivå I (kveldstid på OHG) Japansk nivå II (kveldstid på OHG) 

Polsk/Kinesisk/Italiensk/Tegnspråk/Latin/Russisk nivå 

I (kveldstid på annen skole ) 

Polsk/Kinesisk/Italiensk/Tegnspråk/ Latin/Russisk        

nivå II (kveldstid på annen skole) 

 Programområdet realfag 

Matematikk S1 Matematikk S2 

Matematikk R1 Matematikk R2 

Kjemi 1 Kjemi 2 

Biologi 1 Biologi 2 

Fysikk 1 Fysikk 2 

Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 

Teknologi og forskningslære 1  

Programområdet idrett 

Aktivitetslære 2 

https://ohg.vgs.no/
http://www.udir.no/
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7. Tilbud om programfagspakker  
Skoleåret 2017/2018 tilbyr OHG 2 ulike programfagspakker. Gitt nok søkere, blir det oppstart av én 

klasse i Vg2 skoleåret 2017/2018 som skal følge en bestemt realfagspakke i Vg2 og Vg3, og en klasse 

som følger et løp i entreprenørskap, markedsføring og økonomi. Det blir et spennende opplegg med 

faglige utfordringer og mye kontakt mot næringslivet og institusjoner utenfor skolen. 

Realfag 

Hva vil fremtidens arbeidsmarked kreve? Hvilke kompetanser ser de etter? Hvordan kan man 

forberede seg best mulig?  

Spørsmålene over blir stadig diskutert i alle deler av samfunnet, fra media til utdanning og politikk. 

Man kan dele kravene til fremtidens arbeidsmarked inn i to deler. Første del er arbeidet mot et grønt 

skifte og en bærekraftig utvikling, som retter seg mot kreativitet, kritisk tenkning, kommunikasjon, og 

samarbeidsevner. Den andre delen er en tverrfaglig tilnærming, der man får erfaring om fagene i 

tillegg til hvordan flere fagområdet i arbeidslivet samarbeider. Realfagsklassen på OHG har som mål 

at begge disse delene blir dekket. 

Noen av våre beste forutsigelser om fremtidens arbeidsmarked er presentert under. 

 Den arbeidsgruppen som har bakgrunn innenfor realfagene, også kalt STEM (science, 

technology, engineering, and matematics), stiller sterkere enn andre arbeidsgrupper i 

fremtidens arbeidsmarked1.  

 Tidligere har det vært nok å kunne ett fag godt, men i fremtiden vil det være et større krav til 

tverrfaglighet, på tvers av mange disipliner2.  

 Ludvigsensutvalget har kommet med følgende anbefaling til fremtiden skole: «Kunnskaps- og 

teknologiutvikling og høye forventninger til at komplekse problemer skal løses, gjør at 

kreativitet og innovasjon blir viktig i samfunnet og i arbeidslivet fremover. Kreativitet og 

innovasjon vurderes som sentralt for økonomisk utvikling og for norsk næringslivs 

konkurransekraft». 

Punktene over er bakgrunnen for at OHG starter en Realfagsklasse der vi vil tilby en pakke med 

realfag med et tverrfaglig og kreativt fokus, i tillegg til å dekke de normale kompetansemålene i 

fagene.  

                                                           
1 I en rapport fra 2011 sier U.S. Department of Commerce blant annet at antallet STEM arbeidsplasser er forventet til å øke 

med 17% prosent frem til 2018 i motsetning til andre arbeidsplasser som øker med 9.8%, og at STEM arbeidstakere har 
gjennomsnittlig 26% mer i lønn enn ikke-STEM arbeidstakere.  
2 I en rapport fra 2014 sier UK Comission for Employment and Skills at «The boundaries between disciplines, such as natural 

sciences and informatics, are becoming increasingly blurred. As the disciplines converge, so do the technologies. This 
convergence, particularly at the intersection between nanotechnology, biotechnology, information technology and 
cognitive science, disrupts existing business models, but also creates completely new markets and novel application fields» 
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I Vg1 tilbyr vi undervisning i programmeringsspråket Python, som danner grunnlaget for 

realfagsklassen i Vg2. Realfagsklassen som starter i Vg2 vil inneholde fagene R1 (evt. R2), Fysikk 1, 

Kjemi 1, og Teknologi og forskningslære 1. Forskjellen fra å velge denne kombinasjonen fritt er at det 

i Realfagsklassen vil bli dannet en egen klasse der vi kan legge til rette for et tverrfaglig samarbeid 

mellom spesielt valgfagene, men også fellesfagene i Vg2 (norsk, kroppsøving, historie). Spesielt vil 

faget Teknologi og forskningslære 1 vil være et bindeledd mellom fysikk, kjemi og matematikkfaget.  

Hvis dette høres ut interessant ut så søk dere til Realfagsklassen hos OHG. Hvis dere har noen 

spesielle spørsmål kan de sendes til morten.munthe@osloskolen.no  

 

Innovasjon & Business    

Skoleåret 2017/2018 tilbyr OHG et 2-årig løp med entreprenørskap, markedsføring og 

næringslivsøkonomi. 

Har du skaperlyst og er målrettet, samt nysgjerrig på å lære på nye måter? 

Vi lever i en digital revolusjon som gjør at arbeidsmarkedet er i rask endring, yrker vi kjenner i dag vil 

forsvinne og flere vil bli erstattet av teknologiske løsninger. 

Myndigheter, næringsliv og utdanningsinstitusjoner ser hvor viktig det er å øke kompetansen innen 

nye fagområder for nettopp kunne skape nye arbeidsplasser for fremtiden. 

 Med en verden i stor forandring, kreves det nye tanker og metoder rundt hvordan en lærer og hva 

en bør lære. Johan H. Andresen (Ferd) sier at "Har en gode holdninger og verdier i kombinasjon med 

kompetanse, vil en lykkes også i fremtiden." 

Hva kan Innovasjon & Business tilby: 

 Kunnskap om innovasjon 
 En strategi for hvordan kommersialisere de gode ideene gjennom markedsføring og 

økonomistyring 
 Entreprenørskap med sosialt ansvar  
 Kreative prosesser 
 Tett samarbeid med næringslivet 
 Besøke innovative miljøer i inn- og utland 
 Ungdomsbedrift (UB) som metode 
 Tverrfaglig og praksisnær undervisning  
 Høyt læringstrykk og læringsutbytte  
 Et grunnlag for karriere i nye markeder med nye forretningsmodeller 
 Utrolig mye gøy sammen med likesinnede!  

 

mailto:morten.munthe@osloskolen.no


 
              
 
 
 
 
 

11 
 

Oslo Handelsgymnasium 

 

Innovasjon & Business består av følgende programfag: 

 Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 1 og 2 
 Markedsføring og ledelse 1 og 2 
 Økonomistyring / økonomi og ledelse 1 og 2 

 
Hvis du velger matematikk S2/R2 på det tredje året bortfaller Markedsføring og ledelse 2. 

Har du spørsmål om Innovasjon & Business – ring oss gjerne! 

Wiviann Jensen   913 68 683 

Berit Nesbø    481 11 306 

Johan Stålhammar   970 16 554 

8. Andre tilbud  

 

Euroklasse i Bath 

Alle OHG elever som går i Vg1 på OHG skoleåret 2016/2017 kan søke om å få plass i Euroklassen 

skoleåret 2017/2018. Euroklassen er en klasse i Vg2 som har undervisning  4 måneder i England i 

løpet av første termin i Vg2. Det vil bli holdt et eget informasjonsmøte om dette. 

 

Vg2 i Berlin 

Vg2 i Berlin er et tilbud som administreres av Kongshavn vgs. Tilbudet er åpent for alle elever bosatt i 

Oslo som tar studieforberedende fag. Kontakt Kongshavn vgs (https://kongshavn.vgs.no/) for mer 

informasjon om dette tilbudet. 

 

Utvekslingselev i Vg2 

Utveksling vg2 er ikke noe skolen tilbyr, men en avtale mellom deg som elev og enten en 

organisasjon som tilbyr dette, eller direkte med en skole i utlandet. Vi legger til rette så godt det lar 

seg gjøre for at året i utlandet skal telle som vg2 her hjemme. 

Kontakt studieleder Tor Sverre Engen om du har planer om å være utvekslingselev i Vg2. 

9. Hva skal man ta hensyn til ved fagvalg? 
Det kan være lurt å tenke gjennom noen av følgende punkter før du bestemmer deg for hvilke fag du 

skal velge. 

https://kongshavn.vgs.no/


 
              
 
 
 
 
 

12 
 

Oslo Handelsgymnasium 

 

Dine evner, ferdigheter og interesser 
Hvilke fag er du flink i? Hva er dine sterke sider? Hva interesserer du deg for? Hvor stor kapasitet har 

du? Er det en konflikt mellom hva du har lyst til å velge, og hva du bør velge?  

 

Opptak til høyere utdanning 

Generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav 

De fleste studier har ikke andre opptakskrav enn generell studiekompetanse. Generell 

studiekompetanse får du ved å fullføre og bestå et studiespesialiserende utdanningsprogram (Vg1, 

Vg2 og Vg3). Under ser du eksempler på høyere studier som ikke har andre opptakskrav enn generell 

studiekompetanse 

– Journalistutdanning  -  

– Samfunnsfag 

– Rettsvitenskap/Jus 

– Psykologi 

– Sykepleier  

– Eiendomsmegler 

– Bachelor i samfunnsøkonomi 

– Bachelor i økonomi og administrasjon 

 

Det finnes noen studier som har konkrete krav til fagkombinasjon. Listen her er et utvalg, og 

komplett liste finner du hos samordna opptak.  

Kode Fag Studier (eksempler) 

BIOI Du må ha R1 eller S1 og S2 og enten 
Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1. 

Bioingeniør, ernæring, farmasi 

FLYFAG Du må ha R1 (eller S1 og S2) og FYS1. 
Du må også bestå en opptaksprøve, se 
uit.no/luftfartsfag. 

Flyverutdanning 

HING Du må ha R1 (eller S1 og S2) og R2 og 
Fysikk 1. 

Ulike bachelorstudier innenfor 
ingeniørfag 

ING4R2 Du må ha R1 (eller S1 og S2) og R2 og 
Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller 
bedre i R2. 

Ulike masterstudier innenfor realfag og 
teknologifag 

LÆRMA4 Du må ha 
· gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i 
norsk og 
· gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i 
matematikk og 
· minst 35 skolepoeng 
Har du bestått matematikk på høyere nivå 
(S eller R) så bortfaller kravet om 4 i snitt 
på matematikk. 

Er mange forskjellige 
lærerutdanninger, og kravkoder. For 
mer info, se link under. 
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MATRS Du må ha R1 eller S1 og S2 Informatikk, siviløkonom, 
programmering, IT. 

MEROD Du må ha R1 (eller S1 og S2) og Fysikk 1 
og Kjemi 1 og 2. 

Medisin, odontologi 

REALFA Du må ha R1 (eller S1 og S2) og ett av 
følgende krav 

 Matematikk R2 eller 

 Fysikk 1 og 2 eller 

 Kjemi 1 og 2 eller 

 Biologi 1 og 2 eller 

 Informasjonsteknologi 1 og 2 eller 

 Geofag 1 og 2 eller 

 Teknologi og forskningslære 1 og 2. 

 

Ulike studier innenfor akvafag, biologi, 
matematikk, naturfag 

SIVING Du må ha R1 (eller S1 og S2) og R2 og 
Fysikk 1 

Anvendt fysikk, økonomi, teknologi, 
offshore, romfysikk  

 

For mer informasjon om kravkoder, så kan du se her: 
http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/spesielle-opptakskrav/liste-over-kravkoder/ 

 

Se www.samordnaopptak.no for fullstendig oversikt over opptakskrav til høyere studier i Norge.  

Kommende endringer i opptakskrav 

Det er varslet ulike forsøksordninger med skjerpet karakterkrav og opptakskrav til enkelte studier.  

 skjerpet karakterkrav i norsk for enkelte studier 

o Bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus (3 i snitt i norsk) 

o Bachelor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus (4 i snitt i norsk) 

 skjerpet karakterkrav i engelsk for enkelte studier 

o Bachelor i engelskspråklige program ved Norges miljø- og biovitenskapelige 

universitet (4 i snitt i engelsk vg1) 

 skjerpet opptakskrav til enkelte studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag 

o søkere må dokumenterer matematikk R2 for å være kvalifisert til enkelte studier. Det 

vil si R1+R2, samt en fordypning til innenfor realfag. Se link under for komplett liste 

over studier dette gjelder for. 

For mer informasjon se http://www.samordnaopptak.no/info/om/lover-og-regler/kommende-

endringer/ 

 

http://www.samordnaopptak.no/
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Samordna opptak og førstegangsvitnemål 

Samordna opptak administrerer opptaket av nye studenter til norske universiteter og høgskoler. På 

www.samordnaopptak.no kan du søke opptak til over 40 høgskoler og universiteter i Norge med én 

søknad.  

50 % av alle studieplassene som søkes gjennom www.samordnaopptak.no gis i kvote for 

førstegangsvitnemål. Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du har et 

førstegangsvitnemål og du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak. 

Et førstegangsvitnemål blir gitt til den som ved utløpet av normal tid har bestått Vgs opplæring som 

gir generell studiekompetanse.  Du kan få ført på førstegangsvitnemålet karakterer som er forbedret 

innen utløpet av normal tid. 

Har du tatt fag som privatist etter normal tid og fått det ført på vitnemålet ditt, vil det ikke lenger 

være et førstegangsvitnemål. Du har da et ordinært vitnemål, og vil konkurrere i ordinær kvote ved 

opptak til høyere studier gjennom samordna opptak. I de fleste studiene er poengkravet i denne 

kvoten noe høyere enn i kvoten for førstegangsvitnemål. 

Realfagspoeng og språkpoeng 

Realfagspoeng og språkpoeng legges til poengsummen ved opptak til høyere studier gjennom 

samordna opptak. Du får  

– 1,0 poeng for R2, Fysikk2 og fremmedspråk nivå III  

– 0,5 poeng for de resterende 5 timers programfagene innen realfag og fremmedspråk 

 

Du får ikke mer enn 4 realfag- og språkpoeng tilsammen. 

 

Andre ekstrapoeng 

For enkelte studier legges kjønnspoeng til poengsummen. 

I ordinær kvote vil du få 2 tilleggspoeng hvis du for eksempel har vært i militæret. 

I ordinær kvote får du også alderspoeng f.o.m året du fyller 20 år. 

Se www.samordnaopptak.no for flere detaljer om ekstrapoeng. 

 

Poenggrenser til høyere studier i Norge 

Å sjekke poenggrenser til høyere studier kan hjelpe deg med å ta realistiske valg. Det er mulig å søke 

opp poenggrenser på www.samordnaopptak.no, men det er enklere å gjøre dette på 

www.poenggrenser.no. www.poenggrenser.no er en nettside utviklet av NTNU-studenter som 

henter ut poenggrenser fra www.samordnaopptak.no og presenterer dem på en mer oversiktlig og 

brukervennlig måte. 

http://www.samordnaopptak.no/
http://www.samordnaopptak.no/
http://www.samordnaopptak.no/
http://www.samordnaopptak.no/
http://www.poenggrenser.no/
http://www.poenggrenser.no/
http://www.samordnaopptak.no/
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10. Hjelp til å velge? 
Vi anbefaler deg å snakke med familie, venner, faglærere og kontaktlæreren din om fagvalget.  

I tillegg kan du kontakte din rådgiver og be om en veiledningssamtale. 

Under finner du lenker til nettsteder hvor du kan finne mer informasjon.  

– www.utdanning.no 

– www.vilbli.no 

– www.velgriktig.no/utdanningstesten/  (realfagsyrker) 

– www.udir.no    

11. Blokkvalg 
Selve fagvalgsregistreringen skal du gjøre i www.blokkvalg.no . Du vil få brukernavn og passord når 

det nærmer seg. I tidsplanen for fagvalg i kapittel 1 finner du fristene for registrering av fagvalget i 

blokkvalg. 

Når du logger deg på www.blokkvalg.no vil det se omtrent ut som vist under.  

 

Hver rute representerer et fag. Det er ikke mulig å velge mer enn ett fag i hver rekke (blokk). 

Vg1-elever som velger fag til Vg2 skal normalt velge 4 fag (1 matematikkfag og 3 andre programfag).  

Vg2-elever som velger fag til Vg3 skal normalt velge 3 programfag. Elever som må ha fremmedspråk 

I+II i Vg3 velger 2 programfag. Se ellers krav til fagsammensetning beskrevet tidligere i dette hefte. 

Fremmedspråk fellesfag skal IKKE velges i Blokkvalg. De fleste elever skal derfor ikke velge fag i blokk 

5. Det er kun elever som skal ha fremmedspråk programfag som skal velge fag i blokk 5. 

12. Hjelp til mer informasjon 
Hvis du trenger å snakke med noen på skolen om ditt fagvalg, så kan følgende personer kontaktes: 

Rådgivere: Line Gerdrup, rom 112A. Epost: Line.Birgitte.Gerdrup@ude.oslo.kommune.no 

  Olav Birkeland, rom 112B. Epost: Olav.Birkeland@ude.oslo.kommune.no 

  Helge Johannessen, rom 413. Epost: Helge.Johannessen@ude.oslo.kommune.no 

Studieleder:  Tor Sverre Engen, rom 225A. Epost: Tor.sverre.engen@ude.oslo.kommune.no 

http://www.utdanning.no/
http://www.vilbli.no/
http://www.velgriktig.no/utdanningstesten/
http://www.udir.no/
http://www.blokkvalg.no/
http://www.blokkvalg.no/

