Informasjon i forbindelse med fagvalg til Vg3
Alle elever må da gå inn på https://stolavstavanger-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp#/, for å ta fagvalget.
Logg inn med din FeideID, og velg hvilket valg du ønsker å gjennomføre. Se veiledning for fagvalg i
VismaInSchool på skolens hjemmeside.
Dersom du vet at du ikke skal gå på St. Olav til neste år ber vi deg om å ikke ta fagvalget.
Hvis du ikke har St. Olav og ditt programområde på førsteplass i Vigo, risikerer du å miste din sikre plass
(snakk med rådgiver først).

Generell informasjon om realfag og språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)
•
•

Alle elever må velge minimum to fag fra eget programområde (SSØ eller Realfag) over to år.
Snakk med rådgiver hvis du er usikker.
Alle elever må velge ett valgfritt programfag. Dette programfaget kan være fra begge
programområdene.

Dersom søkningen til et fag blir for stor, vil det være fortrinnsrett for SSØ-elever til fag som ligger inn
under SSØ, mens realfagselever har fortrinnsrett til fag som ligger inn under Realfag. Etter det vil
karaktersnitt fra Vg2 telle.
Dersom et fag får svært liten søking, vil skolen kunne avgjøre at faget ikke blir satt i gang. Elever som har
valgt et slikt fag, må da ta et omvalg. Det vil bli tatt hensyn til om faget går inn i fordypningen fordi alle
elever må ta to fag over to år innenfor sitt programområde for å få vitnemål.
Språk på nivå 3 gjelder som en fordypning på SSØ, og undervises gjennom nettskolen (max 10 elever,
utvelgelse på karaktersnitt). Dvs. 1 time på skolen for muntlig del, resten av faget på nett. Spansk nivå 3
undervises på skolen, forutsatt at det er nok elever som ønsker faget.
Matematikk S2 er et realfag.
Velger du Studiespesialiserende Forskerlinjen Vg3 må du velge følgende fagkombinasjon: Matematikk
R2, Kjemi 2 og Fysikk 2/ Biologi 2.
International Baccalaureate (IB)
Elever som velger International Baccalaureate (IB) må også huske å gå inn å bekrefte fagene de valgte i
Vg2.
Ta kontakt med rådgiver Karen Marie Halden, rådgiver Kenneth Kastet eller IB koordinator Fiona Andvik
ved spørsmål.

Oversikt over programfag ved St. Olav skoleåret 2021/2022
Fagvalg ST Vg3 2021-2022
Blokk
Samfunnsfaglig
Rettslære 2
engelsk

A3

Samfunnsøkonomi 2*

B3

Markedsføring og
ledelse 2

Rettslære 2

C3

Politikk og
menneskerettigheter

Økonomi og
ledelse

Matte S2

Matte R2

Kjemi 2

Fysikk 2

Biologi 2

Psykologi 2

Spansk III
Tysk III** Matte S2
Fransk III**

Matte R2

Kjemi 2

Fysikk 2

Biologi 2

Psykologi 2

Matte S2

Matte R2

Kjemi 2

Fysikk 2

Biologi 2

*OBS – dersom et fag ikke får nok elever vil St. Olav vgs ikke ha mulighet til å starte faget.
**OBS – skolen kan ikke garantere at faget blir videreført på Vg3, avhenger om Nettskolen tilbyr faget på Vg3 nivå.

Fagvalg ST Vg3 Forskerlinjen 2021-2022
Blokk
A3
B3F
C3F

Fysikk 2

Biologi 2

Kjemi 2
Matte R2

