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Torsdag 16. januar 2020

Velkommen til

Et valg for framtiden



Innhold:

• Rektor Trond Hoel sier hallo

• Status januar 2020 v/avdelingsleder Heidi 

Mjaaland

• Valg av skole, programområde og programfag

– Assistanse fra avdelingsleder vg2 – Odd-Bjørn 
Lunde og vg3/påbygg - Terje Andreassen



Et halvt år har gått

• Eleven har funnet seg til 
rette

• God stemning i klassene, 
korridorene og 
fellesområdet

• Gode resultater i 
elevundersøkelsen

• Både oppturer og 
nedturer

• Det er lov å ikke vite hva 
man skal bli når man blir 
stor på når man er 16 år



Tur til Kvitsøy



Læringsmiljø: 
Skolen skal jobbe for at alle elever trives, opplever faglig mestring og 
har gode relasjoner til andre elever og lærere i et godt læringsmiljø. 

Vurdering: 
Videregående opplæring i Rogaland skal ha god praksis for vurdering. 

Utbytte av opplæringen: 
• Skolene arbeider for at alle elever har optimal sosial og faglig læring
• Skolene arbeider for at alle elever skal gjennomføre og bestå 

Rogaland fylke sine satsingsområder



Elever lærer best når de:

1. Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem

2. Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på 
arbeidet eller prestasjonen

3. Får råd om hvordan de kan forbedre seg

4. Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere 
eget arbeid og egen utvikling

Hentet fra RFK – «Retningslinjer for vurdering»

Vurdering for læring



Karakterer - fravær

✓ Halvårsvurdering settes i disse dager (offentliggjøres tirsd 21.1)

✓ Få negative karakter og forholdsvis lite fravær

✓ Forskjell på: 

✓ Karakter 1, – skolen legger til rette for NUS 

✓ IV på fravær - privatisteksamen, betale selv

✓ IV pga. manglende vurderingsgrunnlag – privatist, betaler selv

✓ Noen få fikk nedsatt orden/atferdskarakter

✓ Knyttet til juks

✓ For sent, mange trøtte om morgenen...

✓ Omvalg?

✓ Foreldrekonferanser i uke 5 og 6. Ta kontakt for tidspunkt :-)



✓Være presis

✓Bruk av pc, mobil

✓Mat og drikke 

✓Levere pålagt arbeid

✓Ta ansvar for klassemiljøet

✓Melde ifra hvis du ikke kan komme 

✓Kom selv om du er litt «pjusk» ☺

Felles normer



Standpunkt og eksamen vår 2020

✓ Engelsk, geografi, matematikk, naturfag, samfunnsfag
Avsluttende fag – Standpunktkarakteren på vitnemålet

✓ Norsk, språkfag, kroppsøving 
Gjennomgående fag. Karakterer fra Vg2 og Vg3 på vitnemålet

✓ Eksamen:
VG1: Kan trekkes ut til en muntlig eller skriftlig eksamen 

VG2: Skal trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen

VG3: Skal trekkes ut til 3 skriftlige + 1 muntlig eksamen



Programfag Vg2

✓ Informasjon om programfag:

✓ 10. jan - Informasjon i klassen av karriereveileder

✓16. jan - Åpent hus

✓24. jan - Mini fagmesser av faglærere og vg2 elever

✓Uke 6-7 – praktisk hjelp med stand i biblioteket

✓Mål: Uke 8 - Alle vg1 elever har søkt før 
vinterferien

Foreldresamtaler i februar 
Søknadsfrist 1. mars



Programfag/fellesfag/krav

✓ 2 studiespesialiserende programområder på Randaberg:

1. Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

2. Programområde for realfag

✓ Fellesfag = fag som alle elever må ha uansett program

✓ Programfag = fag som den enkelte elev velger selv

✓ I Vg2 skal elevene velge 3 programfag + matematikk

✓ Må ha fordypning i minst 2 programfag over to år



Vg2:
✓Sosiologi og sosialantropologi

✓Historie og filosofi 1   

✓Økonomistyring  

✓Rettslære 1 

✓Internasjonal engelsk

✓Psykologi 1

Språk, samfunn og økonomi

Vg3:

✓ Politikk og menneskerettigheter 

✓ Sosialkunnskap

✓Historie og filosofi 2

✓ Økonomi og ledelse 

✓ Rettslære 2

✓ Samfunnsfaglig engelsk

✓ Psykologi 2
✓ Breddeidrett



Vg2:

✓Matematikk R eller S

✓Biologi 1

✓Kjemi 1

✓ Fysikk 1

✓Geofag 1

✓ Informasjonsteknologi

✓ Teknologi og forskningslære 1

✓Programmering 

Vg3:

✓Matematikk R eller S

✓Biologi 2

✓Kjemi 2

✓ Fysikk  2

✓Geofag 2

✓ Informasjonsteknologi

✓ Breddeidrett

Realfag



Fag i Vg2:

Norsk                              4t.
Historie                           2t.

Gym                                2t.

Fremmedspråk               4t.
12t.

Matematikk 2P/S1/R1  3/5t.  

Programfag 1                  5t.
Programfag 2                  5t.

Programfag 3                  5t.

30/32t.



Norsk                              6t.

Historie                           4t.

Gym                                2t.

Religion                          3t.

15t.    

Programfag 1                  5t.

Programfag 2                  5t.

Programfag 3                  5t.

30t.

Fag i Vg3:



Vg 2 ST

Blokk 1 

Vg2

Matematikk 

R1
Matematikk S1 Matematikk 2P 

Blokk 2 

Vg2
Fysikk 1 Geofag 1 Kjemi 1 Rettslære 1

Sosiologi og 

sosial-

antropologi 

Blokk 3 

Vg2

Informasjons-

teknologi 2
Kjemi 1 Biologi 1

Historie og 

filosofi 1

Internasjonal 

engelsk
Psykologi 1

Blokk 4 

Vg2
Biologi 1

Programmering 

og modellering 

X

Teknologi og 

forskningslære 1

Internasjonal 

engelsk

Økonomi-

styring

Sosiologi og 

sosial-

antropologi 

Blokk 5 

Vg2
Fransk II Spansk II Tysk I Tysk II 

Blokkvalg 2020/21



Søk skoleplass her hvert år:

www.vigo.no/vigo/servlet/vigo

✓ Du trenger f.eks. bank 
id/mobil id for å logge deg 
inn.

✓ Frist innen 1. mars 

✓ Konkurrerer på karakterer 
til Vg2 

Velg programfag her:

Nytt administrasjonssystem VIS

✓ Informasjon om pålogging 
og hvordan dette skal gjøres 
kommer etter hvert

✓ Vi venter på aktivering fra 
fylket

Innsøking

http://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo


Studieturer i Vg2

• Studieturer våren i Vg2. Avhenger av antall 
deltakere og nye innstramminger fra fylket. 

• I år: 
– Tysk til Berlin

– Spansk til Madrid

– Fransk til Paris

– Historie og filosofi til Roma/Athen

– Internasjonal engelsk til Norwich/London



Et valg for framtiden

 


