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• Fellesfagene gir generell studiekompetanse – disse velges ikke

• Programfagene gir fordypning på vitnemålet

• Kravet er 20 timer innen samme programområde:

• Idrett (ID): Felles programfag gir fordypning i idrettsfag

• Studiespesialiserende (ST): Velger mellom to programområder; 
fordypning i realfag (REA) eller språk, samfunnsfag og økonomi 
(SSØ)

• Praktisk matematikk på VG2 (2P) regnes som et fellesfag, mens 
samfunnsfaglig matematikk (S1) og realfaglig matematikk (R1) begge 
hører til i programområdet for realfag.

På vitnemålet…
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Studiespesialiserende (ST): 

• Du velger 4 fag for VG2 
skoleåret 2020/21 (inkludert 
matematikk)

• Du velger 3 fag for VG3 
skoleåret 2021/22

• 2 av fagene du velger på VG2, 
innen REA eller SSØ, må du 
fordype deg i på VG3

NB! Hadde du ikke 2. fremmedspråk i 
10.-klasse må du ha språk i 3 år på vgs. 

Da velger du ett fag mindre for VG3. 
(Spansk I+II ligger i blokk A)
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Idrettsfag (ID): 

• Du velger 2 fag for VG2 
skoleåret 2020/21 (inkludert 
matematikk)

• Du velger 1 fag for VG3 
skoleåret 2021/22

NB! Hadde du ikke 2. fremmedspråk i 
10-klasse må du ha språk i 3 år på vgs. 

Da velger du spansk I + II for VG3.



Programfagstilbudet
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Se vedlagte blokkskjemaer for mulige valg – det kan ikke velges mer enn 
ett fag fra hver blokk (de legges parallelt i timeplanen).

VG2 ST: 3 programfag velges fra blokk A, B og C, 
matematikk velges fra blokk D

VG2 ID:  1 programfag velges fra blokk A, 
matematikk velges fra blokk D

VG3 ST: 3 programfag velges fra blokk A, B, C eller D

VG3 ID:  1 programfag velges fra blokk A

• Etter fagvalget besluttes antall faggrupper basert på elevenes valg

• Noen faggrupper kan få venteliste (se vedlegg)

• Hvis for få har valgt faget vil dessverre ikke skolen kunne tilby faget



VG1 ST – Noen spørsmål og svar…
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… kan jeg velge to realfag og 2 SSØ-fag på VG2?

–Det anbefales ikke, siden du da "låser deg" til fordypning i to av dem.

… hvorfor skal jeg velge for VG3 nå? Er det bindende?

–Vi ønsker forsikre oss om at du vil få fordypning og går ut av VG3 med et 
godkjent vitnemål. Hvis noen faggrupper blir for små og derfor ikke settes i 
gang, så må vi finne gode alternativer for de som ikke får fagønskene sine 
oppfylt. Det er ikke bindende, men valgene dine vil også hjelpe oss å tilpasse 
fagtilbudet best mulig.

… når får jeg vite om jeg får oppfylt ønskene mine?

– I løpet av mars/april kommer vi rundt i alle klassene. 

… kan jeg ombestemme meg?

–Dette er det endelige fagvalget, men snakk med studieleder eller rådgiver hvis 
du lurer på noe! Antall faggrupper bestemmes etter valget 1. februar. Det 
betyr at noen grupper kan bli fulle og du blir satt på venteliste.



VEDLEGG:

Programfag lagt i blokker og ventelistekriterier



VG1: Programfag som kan velges for VG2 (2020/21)
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Blokk A Blokk B Blokk C Blokk D

Sosiologi og sosialantropologi Historie og filosofi 1 Rettslære 1

Rettslære 1 Internasjonal engelsk Psykologi 1

Psykologi 1 Markedsføring 1 Økonomistyring

Internasjonal engelsk

Entreprenørskap og bedr.utv. 1

Samfunnsøkonomi 1 Matematikk 2P

Biologi 1 Biologi 1 Matematikk S1

Fysikk 1 Kjemi 1 Fysikk 1 Matematikk R1

Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 1 Teknologi og forskn.lære 1 Matematikk R2

Lederutvikling

Friluftsliv    Toppidrett

Kun ID: Breddeidrett

Du velger fire fag 

– ett fra hver blokk



VG1: Programfag som kan velges for VG3 (2021/22)
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Blokk A Blokk B Blokk C Blokk D

Spansk I + II

Samfunnsfaglig engelsk 

(gir fordypning med int. engelsk)
Rettslære 2

Sosialkunnskap

(gir fordypning med sosiologi)

Politikk og menneskerettigheter

(gir fordypning med sosiologi)

Historie og filosofi 2 Psykologi 2 Samfunnsøkonomi 2 Markedsføring 2

Økonomi og ledelse

(gir fordypning med øk.-styring)
Entreprenørskap 2 Rettslære 2

Biologi 2 Fysikk 2 Informasjonsteknologi 2

Teknologi og forskningslære 2 Matematikk S2 Kjemi 2 Matematikk R2

Matematikk S2

Sosiologi og sosialantropologi

Rettslære 1

Internasjonal engelsk

Fysikk 1 - Biologi 1

Lederutvikling 1 eller 2

Friluftsliv 1 eller 2 - Toppidrett 2 eller 3

Kun ID: Breddeidrett 2 eller 3

Du velger tre fag – ingen 

disse kan være fra samme 

blokk

Fremmedspråk (f.eks morsmål) som 

programfag, dvs. i tillegg til 

minstekravet, kan erstatte ett eller 

flere programfag.

Språk nivå III kan tilbys på 

ettermiddagene på sentrumsskoler.



VG2: Programfag som kan velges for VG3 (2020/21)

23.01.2020 11

Blokk A Blokk B Blokk C Blokk D

Samfunnsfaglig engelsk 

(gir fordypning med int.engelsk) 
Rettslære 2 Rettslære 2 Historie og filosofi 2

Matematikk S2
Sosialkunnskap

(gir fordypning med sosiologi)
Psykologi 2 Markedsføring 2

Matematikk R2 Matematikk S2 Samfunnsøkonomi 2
Politikk og menneskerettigheter

(gir fordypning med sosiologi)

Informasjonsteknologi 1 Fysikk 2 Entreprenørskap 2 Biologi 2

Fysikk 1 - Biologi 1 Matematikk S2 Informasjonsteknologi 2

Sosiologi og sosialantropologi Biologi 2 Matematikk R2

Rettslære 1 – Psykologi 1 Kjemi 2

Entreprenørskap 1

Samfunnsøkonomi 1

Internasjonal engelsk

Lederutvikling 1 eller 2

Friluftsliv 1 eller 2 - Toppidrett 2 eller 3 

Kun ID: Breddeidrett 2 eller 3

Du velger tre fag – ingen disse kan 

være fra samme blokk

Fremmedspråk (f.eks morsmål) 

som programfag, dvs. i tillegg til 

minstekravet, kan erstatte ett eller 

flere programfag.

Språk nivå III kan tilbys på 

ettermiddagene på sentrumsskoler.

Spansk I+II ligger utenom blokkene for 

skoleåret 2020/21.



Venteliste for programfag – kriterier for rekkefølge
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Programfagene må velges/settes sammen slik at elevene sikres et vitnemål. 
Der programfagsgrupper blir fulle og venteliste må benyttes har skolen i 
samråd med Elevrådsstyret bestemt følgende prioritering:

1. Elever som planlegger å fordype seg i faget over to år

2. Elever med fordypning i samme programområde som programfaget 
tilhører (REA/SSØ/ID)

De som ikke får oppfylt alle fagønskene sine kalles inn til veiledning av 
studieleder og gjør så et omvalg.



INFORMASJON OM PROGRAMFAGENE



REALFAG (REA)



Matematikk 2P
1) Hva lærer vi?

Bygger videre på 1p
•Løser dagligdagse problemstillinger
•Bruker digitale verktøy til å løse matematiske problemer

2) Hovedområder

– Tall og algebra i praksis

– Statistikk

– Modellering

– Funksjoner i praksis

• Obligatorisk dersom man ikke velger R1 eller S1



Samfunnsfaglig matematikk (S1 og S2)

1) Hva lærer vi?
• Grunnlag for å løse praktiske problemer som kan behandles med 

matematiske metoder

• Tallfeste problemstillinger i samfunnet

• S1 Inneholder mange av de samme temaene som 1T

–Bør ha 5 i 1P hvis man skal gå videre med S1

• I S2 ser vi på statistikk og funksjoner knyttet til økonomi, samfunnsfag, forskning



Matematikk realfag (R1 og R2)

1) Hva lærer vi?
• Bygger videre på temaer fra 1T
• Verktøyfag i realfagene, men også matematikk for matematikkens egen skyld
• Logisk og analytisk tankegang
• Problemløsning

2) Særtrekk ved faget? (Hva skiller faget fra andre fag)
• Liker du å forstå den teoretiske sammenhengen i matematikk?

• Viktig for å opprettholde et høyteknologisk samfunn

• Et krav for en rekke videre studier



Fysikk
• Hva lærer du

–Koble teori og virkelighet

–bruke erfaringene dine til å se for deg hva som kan skje i 
tenkte situasjoner

–Kunne beskrive naturen ved hjelp av matematikk

• Særtrekk ved faget

–Mange forskjellige arbeidsmetoder: Labøvelser og 
demonstrasjoner, tankeeksperimenter, film, regning, 
diskusjon

–At faget er så nyttige i alle realfag senere, også matematikk

–At faget er så viktig for verdiskapning i samfunnet – og for 
framtiden vår!
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Biologi

1) Hva lærer vi

• Hvordan organismer fungerer
–Fra laverestående encellede planter og dyr, til høyere 

stående organismer deriblant mennesket.

• Hvordan organismer, planter og dyr, tilpasser seg 
levemiljøet sitt ved å utvikle spesialorganer

2) Særtrekk ved faget

• Mange spennende forsøk for å illustrere teorien

• Utforske hvorfor og hvordan organismer tilpasser seg 
forholdene ute i naturen.
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Kjemi

1) Hva lærer vi?
• Atomer, molekyler og hvordan de reagerer med hverandre
• Kjemispråket, periodesystemet, symboler og navnsetting på stoffer.
• Kjemiske reaksjonslikninger og hvor mye stoff vi kan få ut av reaksjoner.
• Gjøre beregninger med konsentrasjoner og stoffmengder. 

2) Særtrekk ved faget? (Hva skiller faget fra andre fag)
• Lærer på en systematisk måte hvordan stoffer er bygd opp og hvordan de reagerer

med hverandre. 

• Labøvelser for å demonstrere teorien. 

• Viktig for videre studier innenfor mange realfag.

• Viktig for forståelsen av hvordan naturen er bygd opp og fenomener i naturen.  



Informasjonsteknologi
1. Hva lærer vi?

–Oppbygning av datamaskinen
–Hvordan fungerer internett
–Digital bildebehandling og animasjoner
–Hvordan lage websider og bruke databaser
–Programmering av multimedieapplikasjoner 

2. Særpreg ved faget
– IT- og programmeringsferdigheter blir viktigere og 

viktigere innenfor alle fagfelt. Egentlig bør alle ta 
et IT-fag
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Teknologi og forskningslære 1

1) Hva lærer vi?

• Bruk av teknologisk utstyr. Programmering av fysiske objekter

• Utvikling og produksjon av teknologiske produkter

2) Særpreg ved faget

• Praktisk og kreativt fag

• Gir muligheter for å bruke teknologi og å drive ekte forskning
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Teknologi og forskningslære 2

1) Hva lærer vi?

• Bruk av teknologisk utstyr. Programmering av fysiske 
objekter

• Utvikling og produksjon av teknologiske produkter

• Filosofi og vitenskapsteori og annen lære om forskning

2) Særpreg ved faget

• Litt mer teoretisk enn TF1, men mye av det samme 
innholdet

• Gir muligheter for å bruke teknologi og å drive ekte 
forskning
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Realfagspoeng

Fysikk 1 0,5

Fysikk 2 1

Kjemi 1 0,5

Kjemi 2 0,5

Biologi 1 0,5

Biologi 2 0,5

Geofag 1 0,5

Geofag 2 0,5

Informasjonsteknologi 1 0,5

Informasjonsteknologi 2 0,5

Teknologi og forskningslære 1 0,5

Teknologi og forskningslære 2 0,5

Matematikkfag Poeng

S1 0,5

S2 0,5

R1 0,5

R2 1



Fagvalg 2020

Språkfag (SSØ)



Engelsk programfag

1) Hva lærer vi?
Beherske engelsk på et høyt nivå og forstå kultur og samfunn i engelskspråklige land

•Snakke flytende om faglige emner
• Skrive akademiske tekster
•Bryne seg på globale utfordringer
• Få innblikk i ulike styreformer og sosiale forhold

2) Særtrekk ved faget? 
Her lærer du engelsk og samfunnsfag samtidig og 
blir forberedt på et studieliv der mye av pensum-
litteraturen er på engelsk.



Internasjonal engelsk og Samfunnsfaglig engelsk

• Internasjonal engelsk (vg2):

– Globale utfordringer
–Mediesamfunnet
– Det multikulturelle samfunnet
– Fordypningsprosjekt
– Studier og arbeidsliv i engelskspråklige 

land

• Samfunnsfaglig engelsk (vg3):
– Politiske forhold i USA og Storbritannia
– Sosiale og økonomiske forhold i USA og 

Storbritannia
– Amerikansk og britisk historie
– Aktuelle debattsaker 
– Fordypningsprosjekt
– Regionale og internasjonale konflikter



2.Fremmedspråk Nivå 3

1) Hva lærer vi?

• Gå i dybden på språk, litteratur og kultur

• Diskutere dagsaktuelle emner

• Kommunisere i mange ulike situasjoner

2) Særtrekk ved faget? 

Du lærer å beherske flere språk enn engelsk godt og utvikler
interkulturell kompetanse. Du får også et ekstra studiepoeng.
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SAMFUNNSFAG (SSØ)



Hva lærer vi?

Hva er spesielt ved historiske epoker?
Hvorfor er ideer så viktige?
Hvordan henger filosofi og historie sammen?
Hvordan fungerer en filosofisk samtale?

Særtrekk ved faget? (Hva skiller faget fra andre 
fag)
- Støtter andre fag som historie, religion og norsk.
- Man tenker selv – ingen fasiter på de store 
spørsmålene.
- Vi tar oss tid til å reflektere og ta stilling .

Historie og filosofi



Historie og filosofi 1 og 2

• Historie og filosofi 1 (vg2):

– Oldtid
– Antikken
– Middelalder
– Renessanse
– Opplysningstid
– Nyere tid

• Historie og filosofi 2 (vg3):
– Mennesket i moderne tid
– Kunnskap og sannhetssøken
– Eksistens og mening
– Fellesskap, produksjon og forbruk
– Politiske ideer og ideologier
– Historieforståelse, historiebevissthet og historiebruk 



Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2

Hva lærer du?

• Entreprenørskap 1 (vg2):

 Hvordan du starter en bedrift.
 Hvordan du tjener penger på en idé
 Om kreativitet og idéskapelse

• Entreprenørskap 2 (vg3):
 Videreutvikling av bedrifter
 Om hvorfor innovasjon er viktig i dagens samfunn
 Om internasjonale kulturer og markeder

Dette er et praktisk fag hvor du faktisk starter egen bedrift. 
Vi drar på messer og konkurranser og får spennende 
opplevelser både på og utenfor skolen.

Infinity Charger UB fra Lambertseter ble 
Oslos beste ungdomsbedrift 2016



Markedsføring og Ledelse 1 og 2

1) Hva lærer vi?

Hvordan utvikle et produkt til å bli en salgssuksess

 Fra idè til ferdig produkt
 Hvordan tenker forbrukeren?
 Markedsundersøkelse
 Lage reklamer 
 Lære om sosiale medier 
 Hvordan netthandel endrer våre handlemåter
 Aktuelle tema som klimakrisen, rettferdige arbeidsvilkår, ledelse og motivasjon

2) Særtrekk ved faget? (Hva skiller faget fra andre fag)

 Fra teori til praktisk anvendelse
 Vi tar for oss på kjente produkter og lærer av deres arbeid



Markedsføring og Ledelse 1 og 2
Læreplanmål:

• Markedsføring og ledelse 1 (vg2):

– Marked og målgrupper

– Psykologi og kjøpsatferd

– Situasjonsanalyse og markedsinformasjon

– Konkurransemidlene

– Organisasjon og ledelse

• Markedsføring og ledelse 2 (vg3):
– Situasjonsanalyse og markedsinformasjon

– Konkurransemidlene

– Personalutvikling og ledelse

– Markedsstrategi og markedsplanlegging

– Etikk og samfunnsansvar



Politikk og menneskerettigheter

1) Hva lærer vi?

Hvem har makt i Norge?
Hvorfor får noen politiske partier så stor oppslutning?
Hva truer demokratiet i verden?
Hvorfor er flertallet av konfliktene i verden borgerkriger? 
Hvordan kan Norge som stat bidra ved internasjonale utfordringer som klimakrisen eller ved 
internasjonale konflikter?

2) Særtrekk ved faget? (Hva skiller faget fra andre fag)
- Dagsaktuelt
- Mye samtaler og diskusjoner i klassen
- Muligheten til å undersøke og fordype deg i selvvalgte konflikter og temaer



Politikk og menneskerettigheter

• Temaer i faget

–Politikk og demokrati

–Politiske prosesser og institusjoner

–Internasjonal politikk

–Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter

–Menneskerettighetene i politisk praksis
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PSYKOLOGI 1

Hva lærer vi?
• Hva psykologi er og hvordan det har utviklet seg
• Hvordan har du blitt som du har blitt?
• Hvordan lærer vi og hvordan fungerer hjernen?
• Kan man tenke seg sterk? Hvordan kan hjernen lure oss?
• Hvordan takle stress? 
• Hvordan kan noe som virker helt ufarlig for noen være skremmende for andre?



PSYKOLOGI 2
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Hva lærer du?
• Vi lærer hvordan grupper dannes og opprettholdes og hvorfor vi har ulike roller i 

grupper?  
• Hvordan sosiale medier påvirker oss på godt og vondt. 
• Hvorfor er god kommunikasjon så vanskelig?
• Hva er god ledelse og hva kjennetegner en god leder? 
• Hvordan er det å være pårørende til en med psykiske lidelser?

Hva skiller psykologifaget fra andre fag?
• Du blir bedre kjent med deg selv, egne erfaringer og bevissthet om mennesker 

rundt deg. Du forstår bedre hvorfor vi tenker, føler og handler som vi gjør.



Rettslære 

1) Hva lærer vi?

- Hvordan løse en drapssak?

- Hva skjer hvis PCen din blir ødelagt mens du er på skolen?

- Hvem må betale hvis noe blir ødelagt i russebussen?

- Hvordan kan du gå frem hvis du vil klage på standpunktkarakteren

- Hva skjer hvis sjefen din gir deg sparken?

- Hvem får penger når tante Gerd dør?

2) Særtrekk ved faget? (Hva skiller faget fra andre fag)

Å lære deg å forstå rettsreglene i samfunnet.



Rettslære 1 og 2

• Rettslære 1 (vg2):

– Juridisk metode
– Familierett
– Arverett
– Arbeidsrett og likestilling
– Strafferett
– Rettergangsordningen

• Rettslære 2 (vg3):
– Juridisk metode
– Erstatningsrett
– Menneskerettigheter
– Avtalerett
– Kjøps- og forbrukerrett
– Forvaltningsrett



Sosiologi & Sosialantropologi

1) Hva lærer vi?

Hvorfor er du akkurat deg?
Hvorfor blir noen kriminelle?
Hva skaper radikalisering?
Hvorfor møter storesøster og lillebror ulike forventninger?
Hvorfor lever mange barn i Oslo i fattigdom?
Hvor stor innflytelse har influencere?

2) Særtrekk ved faget? (Hva skiller faget fra andre fag)
Forske på selvvalgt tema
Mye diskusjon og refleksjon om både kjente og mindre kjente problemstillinger i 
samfunnet



Sosiologi & Sosialantropologi

• Temaer i faget

-Sosialisering

-Kulturforståelse

-Produksjon og arbeid
-Fordeling av goder

-Samfunnsvitenskaplig metode
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Sosialkunnskap

1) Hva lærer vi?

• Livsfasene (oppvekst, skilsmisser, selvmord, alderdom og psykiske kriser)

• Velferdsforskjeller (innvandrere, funksjonshemmede og «det gode liv»)

• Velferdsstat og menneskerettigheter (motsetninger og utfordringer)

• Sosiale problemer (rusmiddelmisbruk, mobbing, barnemishandling og kriminalitet)

• Samfunnsvitenskapelig metode (eget forskningsprosjekt innen valgfritt tema)

2) Kort fortalt: Du lærer deg å analysere verden rundt deg, og får tips til livets store 
«DO´s» and «DON´Ts». 



Samfunnsøkonomi

1) Hva lærer vi?
• Å forstå hvordan markedet bestemmer prisen på goder (som f.eks. olje), og hvordan 

økonomisk politikk kan brukes for å «rette opp» når markeder ikke fungerer godt
• Å tolke og forstå den økonomiske utviklingen i Norge og internasjonalt
• Å bruke modeller og diagrammer (men ikke matematikk) til å belyse viktige samfunnsspørsmål 

(som f.eks oljemarkedet og valuta)

2) Særtrekk ved faget? (Hva skiller faget fra andre fag)
• Bruk av modeller/diagrammer til å belyse dagsaktuelle problemstillinger
• Fokus på å kunne vurdere økonomisk politikk, som f.eks. bør staten bruke mer penger fra 

oljefondet, eller bør renta i Norge senkes?



Samfunnsøkonomi 1 og 2

• Samfunnsøkononomi 1 (vg2):

– Markedsteori
– Arbeidsmarked og arbeidsledighet
– Inflasjon og pengepolitikk
– Nasjonalregnskap og økonomisk vekst
– Miljø og inntektsforskjeller globalt
– Internasjonal økonomi

• Samfunnsøkonomi 2(vg3):
– Markedsteori
– Arbeidsledighet og økonomisk politikk
– Økonomisk vekst
– Internasjonal økonomi
– Miljø og inntektsforskjeller globalt



Økonomi og ledelse (VG2 eller VG3)

1) Hva lærer vi?

- Hvordan forholder bedrifter seg til samfunnet rundt?

–Hvordan finne riktig produksjonsmengde i sitt marked?

–Hvilke investeringer er lønnsomme?

–Organisasjon og ledelse

2) Særtrekk ved faget? (Hva skiller faget fra andre fag)

Praktiske eksempler og bruk av Excel-modeller



Økonomistyring (VG2 eller VG3)

1) Hva lærer vi?

Hva kjennetegner norsk næringsliv?

Økonomisk styring av en bedrift:

• Regnskap og regnskapsanalyse

• Hvilken pris skal vi ta?

Etikk- og miljøperspektiv

2) Særtrekk ved faget? (Hva skiller faget fra andre fag)

Praktiske eksempler og bruk av Excel-modeller



IDRETTSFAG (ID)



Du kan velge ett av tre fag: 

Lederutvikling (LU)

Friluftsliv

Toppidrett



Hva lærer du?

Lær å lede andre

Lær å samarbeide

Lær hvor mye du tåler

Lær å si ifra hva du mener

Bli tryggere på deg selv! 

LEDERUTVIKLING 1

Hvordan lærer du?

Bli godt kjent med hverandre gjennom
samarbeidsøvelser og leik

Planlegge og gjennomføre lederskapsøvelser inne og ute

Øve oss på ulike presentasjonsteknikker og foredrag

Arrangere Triatlon og Regionsmesterskap i håndball

Trene på lederskap i praksis (paintball, ekskursjoner, escape-øvelse)



SAMARBEID – SAMHOLD – STRESSMESTRING – LEDERSKAP

• Vi blir veldig godt kjent med hverandre gjennom leik og 
samarbeidsøvelser

• Arrangere Triatlon og Regionsmesterskap i håndball
• Praktiske lederskapsøvelser inn og ute
• Øver oss på ulike presentasjonsteknikker og foredrag  
• Vi tjener penger på ulike prosjekter, som vi bruker på å trene på 

lederskap (feks: Paintball, Ekskursjoner, Sørenga Badstue, 
Krigsskolen Linderud)

PERSONLIG UTVIKLING – BLI TRYGGERE PÅ DEG SELV!

LEDERUTVIKLING 1



Hva lærer du?
Basisferdigheter i friluftsliv: 

-Padling, ski, leir, bål, telt, veivalg, utstyr, kart 

-Å bli selvstendig i naturen

Personlig utvikling:

- Samarbeid i turgrupper, felles mestring, 
utfordringer, ta ansvar, initiativ, pushe grenser ‘

- Sosialt, vennskap og latter

Naturopplevelser:

- Fjell, skog, vann, ski, kano, sol, regn, snø, vind 
- Det storslåtte, det vakre, det stille

Friluftsliv

Særtrekk ved faget 

- Praktisk læring i naturen

- Turer med overnatting i naturen

PS! Enkelte helger brukes til tur

- Avspasering i mange av timene 
mellom turene
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Toppidrett

Hva lærer du? 

- Strukturering og eierskap 
til egen 
ferdighetsutvikling 

- Hvordan trene 
systematisk og målrettet

Kan søkes av:

ID+ST

1259

Særtrekk ved faget: 
- Du får mulighet til å utvikle 

deg i din særidrett 
- Du får delta i et ambisiøst 

treningsmiljø i skoletiden 

LANGRENN
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FOTBALL 

INDIVIDUELL

HÅNDBALL



NÅ: FAGMESSE!
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• OPPSØK FØRST DE FAGENE DU VALGTE I PRØVEVALGET

• FINN OGSÅ DE ANDRE FAGENE DU ER NYSGJERRIG PÅ
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