UTDANNINGSPROGRAM:

Studiespesialisering
- programområde realfag og språk, samfunnsfag og økonomi

Ved å velge utdanningsprogrammet Studiespesialisering, legger du
grunnlag for å studere videre ved en høgskole eller et universitet etter
videre-gående opplæring. Dette utdanningsprogrammet gir studiekompetanse, ikke yrkeskompetanse. Det passer godt dersom du liker å
arbeide med teoretiske fag som norsk, fremmedspråk, matematikk,
naturfag, samfunnsfag, historie, geografi, religion og etikk. I tillegg får du
kroppsøving. Disse fagene blir kalt fellesfag. På Vg2 og Vg3 må du i tillegg
velge felles program-fag og valgfrie programfag. (Se den andre siden
av arket).
Når du har fullført tre års skolegang og stått til eksamen, har du fått generell
studiekompetanse. Da kan du søke opptak på høgskoler og universitet.
På mange studier er det konkurranse om å komme inn, og det er
karakterene dine og de programfagene du har valgt, som kan være
avgjørende om du får starte på det studiet du ønsker. Flere studier har
spesielle oppptakskrav. Dette bør du ta med i vurderingen når du velger
programfag. Snakk med rådgiver.
Ellers finner du utfyllende informasjon her: www.vilbli.no og
skolenes hjemmesider

Utdanningsprogrammet
tilbys på disse skolene
i Akershus:
Asker/Bærum
Asker vgs
Dønski vgs
Eikeli vgs
Nadderud vgs
Nesbru vgs
Rosenvilde vgs
Sandvika vgs
Stabekk vgs
Valler vgs
Follo
Frogn vgs
Nesodden vgs
Roald Amundsen vgs
Ski vgs
Vestby vgs
Ås vgs
Romerike
Bjertnes vgs
Bjørkelangen vgs
Eidsvoll vgs
Jessheim vgs
Lillestrøm vgs
Lørenskog vgs
Mailand vgs
Nannestad vgs
Nes vgs
Rælingen vgs
Skedsmo vgs
Sørumsand vgs

STRUKTUR:

Studiespesialisering
– programområde realfag og språk, samfunnsfag og økonomi
Vg1

Vg2

Vg3

Fellesfag: 842 årstimer
Her inngår fagene norsk,
matematikk (P eller T), engelsk,
fremmedspråk, naturfag,
samfunnsfag, geografi og
kroppsøving.

Fellesfag: 420 årstimer
Her inngår fagene norsk, matematikk,
fremmedspråk, historie og kroppsøving.

Fellesfag: 421 årstimer
Her inngår fagene norsk, historie,
religion og etikk og kroppsøving.

Programfag fra eget
programområde: 280 årstimer

Programfag fra eget
programområde: 280 årstimer

Valgfritt programfag fra alle studieforberedende utdanningsprogram:
140 årstimer

Valgfritt programfag fra alle studieforberedende utdanningsprogram:
140 årstimer

Elevene får 30 skoletimer per uke

Programfag fra realfag

Programfag fra språk, samfunnsfag og økonomi

Programfag du kan velge mellom på Vg2/Vg3
Biologi
Fysikk
Geofag
Informasjonsteknologi
Kjemi
Matematikk for realfag (R)
Matematikk for samfunnsfag (S)
Teknologi og forskningslære

Programfag du kan velge mellom på Vg2/Vg3
Antikkens kultur
Engelskspråklig litteratur og kultur
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Fremmedspråk
Gresk
Historie og filosofi
Internasjonal engelsk
Kommunikasjon og kultur
Latin
Markedsføring og ledelse
Medie- og informasjonskunnskap
Politikk og menneskerettigheter
Psykologi
Reiseliv og språk
Rettslære
Samfunnsfaglig engelsk
Samfunnsgeografi
Samfunnsøkonomi
Samisk historie og samfunn
Sosialkunnskap
Sosiologi og sosialantropologi
Økonomistyring
Økonomi og ledelse

