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Fagvalg til Vg2 studieforberedende 2022/2023

Alle må søke skoleplass i vigo.no (søknadsfrist 1, mars) og velge enten realfag
eller språk, samfunnsfag og økonomi (programområde)

Velg programområde ut fra hvilke programfag man ønsker – fagene er delt inn i 
fag etter hvilket område de tilhører

Det er mulig å velge både programfag fra realfag og språk, samfunnsfag og
økonomi (SSØ) - (matematikk S1 og R1 kan være begge deler)

Eleven må ha to fordypninger. Dvs. to fag fra samme programområde som man 
har over to år. Dette er et krav for å få vitnemål

Prosessen med fagvalg starter etter jul på OHG, med søknadsfrist fredag før 
vinterferien (mulighet for å endre dersom plass etter det)

Endelig frist for omvalg: Høstferien (men kun dersom kapasitet i faggrupper)
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Det er lurt å tenke grundig over hvilke fag man velger – ta utgangspunkt i både 
egne interesser, evner og fremtidsplaner – start tankeprosessen nå!

Tenk på hva som er opptakskrav til studier – men ikke velg fag man ikke har 
forutsetninger for å mestre (NB: to fag må man ta videre i Vg3)

Det kan komme endringer i fagtilbudet vårt for kommende skoleår utfra hva 
elevene velger

Tilbud som ikke får nok søkere, risikerer å ikke bli satt i gang

Vi vil alltid tilby fag i Vg3 som fortsettelse til Vg2-fag, slik at krav til vitnemål 
oppfylles (for de som ikke bytter skole mellom Vg2 og Vg3)
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Snakk med faglærere og studieleder eller rådgiver om fagvalg 

Familie venner kan også hjelpe til – men ta ikke valget for eleven

Nettsteder som kan være nyttige:

• www.utdanning.no

• www.vilbli.no

• www.velgriktig.no (realfagsyrker)

• www.udir.no

• samordnaopptak.no
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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, 3T

HVIS 2P)
R1     S1     2P

RELIGION/ETIKK (3T)

ENGELSK (5T) PROGRAMFAG (5T) PROGRAMFAG (5T)
SAMFUNNSFAG (3T) PROGRAMFAG (5T) PROGRAMFAG (5T)
MATEMATIKK (5T)
1T        1P

PROGRAMFAG (5T) PROGRAMFAG ELLER

FREMMEDSPRÅK I+II (5T)
FREMMEDSPRÅK (4T) FREMMEDSPRÅK (4T)

Fagstrukturen

For å få godkjent vitnemål må en elev:

• Velge fag som tilfredsstiller kravet til fordypning 
• fortsette med fremmedspråk i Vg3 hvis  eleven ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen
• fortsette med matematikk i Vg2 (unntaket er elever med forsert løp)



Krav til matematikk

Alle må ha matematikk i Vg1 og Vg2 (unntaket er elever med forsert løp)

Det er valgfritt å fortsette med matematikk i Vg3 (S2 eller R2)

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

Man "må" ha hatt 1T i Vg1 for å velge S1 eller R1 i Vg2 (matematikk som 
programfag)
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Fagvalg oppsummert

Eleven skal altså velge totalt fire fag: matematikk og tre fag til (for 
1SBA vil Entreprenørskap og bedr. utv. 2 være ett av dem)

I Vg3 skal elevene velge tre programfag (de som ikke hadde fremmedspråk 
på u-skolen velger to, samme med business-elever)

Minst to av fagene fra Vg2 må man altså fortsette med i Vg3, og de må 
være innenfor samme programområde (krav om 4x140 timer innen samme 
programområde)

Velger man fremmedspråk nivå III i Vg3, teller det også som fordypning 
(men vær obs på antall timer, altså 4x140t)
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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/ETIKK (3T)

ENGELSK (5T) SAMFUNNSØKONOMI 1 SAMFUNNSØKONOMI 2
SAMFUNNSFAG (3T) ØKONOMISTYRING ØKONOMI OG LEDELSE

MATEMATIKK (5T)

1T 1P
ENGELSK 1 MATEMATIKK S2

FREMMEDSPRÅK (4T)

Tysk II
FREMMEDSPRÅK (4T)

Tysk II

Eksempel på en godkjent fagkombinasjon

Eleven
• har valgt minst 4 programfag fra samme programområde som gir to fordypninger
• trenger ikke fortsette med fremmedspråk i Vg3 (hadde fremmedspråk på ungdomsskolen)



VG1 VG2 VG3
NORSK (4T) NORSK (4T) NORSK (6T)
GEOGRAFI (2T) HISTORIE (2T) HISTORIE (4T)

KROPPSØVING (2T) KROPPSØVING (2T) KROPPSØVING (2T)

NATURFAG (5T) MATEMATIKK 2P RELIGION/ETIKK (3T)

ENGELSK (5T) GEOFAG 1 GEOFAG 2
SAMFUNNSFAG (3T) RETTSLÆRE 1 RETTSLÆRE 2

MATEMATIKK (5T) 1T AKTIVITETSLÆRE 2 TYSK III

TYSK II TYSK II (AVSLUTTENDE)

Eksempel

2 fordypninger? Ja: Rettslære 1+2 og Tysk III
Men ikke 4 programfag innenfor samme programområde.
Ikke en godkjent kombinasjon



Fagtilbud innenfor programområde 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

Geofag 1 Geofag 2

Fagtilbud innenfor programområde idrett

Aktivitetslære 2

• Forutsetning for at fagene blir satt i gang er at det er mange nok søkere 

til faget 



Fagtilbud innenfor programområde 
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

Engelsk 1 Engelsk 2
Psykologi 1 Psykologi 2
Medie- og informasjonskunnskap 1 Medie- og informasjonskunnskap 2
Japansk nivå I programfag (kveldstid på OHG) Japansk nivå II programfag (kveldstid på OHG)

Tysk/Spansk nivå II programfag (for de som har 
hatt nivå I fellesfag i Vg2)

Fransk/Tysk/Spansk nivå III (for de som har hatt
fellesfag nivå II i Vg2)

Kinesisk/Italiensk/Russisk/Tegnspråk nivå I
programfag (kveldstid på annen skole )

Kinesisk/Italiensk/Russisk/Tegnspråk nivå 2
programfag (kveldstid på annen skole )



Andre tilbud

Euroklasse i Bath (eget søknadsskjema)

• Euroklassen er en klasse i Vg2 som har undervisning 4 mnd. i England i løpet 

av første termin i regi av OHG

• Bosatt i vertsfamilier i Bath i Sørvest-England. Undervisning i engelsk Sixth Form

• Deretter Vg2 på OHG som resten av skolen

Vg2-utveksling gjennom organisasjon (privat)

• Kontakt studieleder dersom planer om dette

• Vær obs på krav til godkjenning av Vg2 i utlandet 

• Vær obs også på faglige utfordringer med å komme tilbake til Vg3, med selve oppholdet etc. 

• Ikke i regi av skolen – eget ansvar for at fag blir godkjent – gjøres i etterkant av skolen på vegne av fylket

Vg2 i Berlin

• Administreres av Kongshavn vgs. og er åpent for alle elever i Oslo som tar studieforberedende fag
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Opptak til høyere utdanning
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Opptak til høyere utdanning

Generell studiekompetanse

• Fullført og bestått et studiespes. utdanningsprogram (Vg1, Vg2, og Vg3)

• Karakterene 2 til 6 betyr at et fag eller eksamen er bestått

• Fag med karakteren 1 i standpunkt er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre

• De fleste av høyere studier har generell studiekompetanse som eneste opptakskrav

Spesielle opptakskrav

• En del studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (særlig 
realfag, masterstudier i økonomiske fag)

• Se www.samordnaopptak.no for fullstendig oversikt over opptakskrav til norske læresteder, 
og ev. nettsteder til læresteder utenom Samordna opptak eller i utlandet

• De fleste norske læresteder kan søkes med én søknad via Samordna opptak
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Vitnemål

Førstegangsvitnemål

• Blir gitt til den som har oppnådd generell studiekompetanse innenfor normal tid (normalt tre år)

• Kan få ført på karakterer som er forbedret innenfor normal tid

• 50 % av plassene gjennom www.samordnaopptak.no gis i førstegangsvitnemålkvoten

• Du må ikke fylle mer enn 21 år det året du søker for å konkurrerer i denne kvoten

• Kan ikke bytte ut fag!

Ordinært vitnemål

• Vitnemål med endringer (forbedringer og utbytte av fag) utover normal tid, eller første 
vitnemål for de som ikke består alle fag og eksamener mens de er elever (normal tid)

• Ekstrapoeng man får etter vgs. Teller kun med i ordinær kvote i Samordna opptak
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Ekstrapoeng for fag

Realfagspoeng og språkpoeng:

• Legges til poengsummen ved opptak til studier gjennom www.samordnaopptak.no

• 1,0 poeng for R2, Fysikk 2, fremmedspråk nivå III

• 0,5 poeng for de resterende 5 timers programfagene innen realfag og fremmedspråk 
(engelsk er ikke et fremmedspråk her)

• Maks 4 realfag- og språkpoeng til sammen

Andre ekstrapoeng:

• Kjønnspoeng 

• Tilleggspoeng for militæret/folkehøyskole/høyere utdanning (i ordinær kvote)

• Alderspoeng f.o.m året du fyller 20 år (i ordinær kvote)
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www.instagram.com/ohgvgs

https://www.facebook.com/
oslohandelsgymnasium

https://ohg.vgs.no/
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Takk for meg 

Neste foreldremøte for Vg1: 15. mars (??)
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