
St. Olav har en bred meny av fag innen Språk, samfunnsfag 
og økonomi. Vi har dyktige og engasjerte lærere som gir deg 
varierte faglige utfordringer. Du får delta i konkurranser som 

Europeisk Ungdomsparlament og Holbergprisen, og rollespillet 
Mini-FN sammen med elever fra hele fylket.

SPRÅK,
SAMFUNNSFAG
OG ØKONOMI

Samfunnsøkonomi 

Engelsk

Fremmedspråk III: 
fransk, tysk eller spansk

Markedsføring og ledelse

Næringslivsøkonomi

Sosiologi og sosialantropologi,
Politikk og menneskerettigheter

Psykologi

Rettslære Vi er skolen i Norge med flest elever som velger realfag, 
og tilbyr alle realfagene. Skolen har 8 godt utstyrte laboratorier 

og du vil møte 30 engasjerte realfagslærere for spennende
undervisning. Hvert år kommer våre realfagelever inn 

på de mest attraktive studiene på universiteter 
både i Norge og i utlandet.

 

REALFAG

Matematikk:
R eller S

Fysikk

Kjemi

Biologi

Geofag

Informasjonsteknologi
Programmering og modellering X

E=mc2
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St. Olav vgs 
Jens Zetlitzgt. 33
4008 Stavanger

51 92 29 00

stolav-vgs@skole.rogfk.no

StOlavvgsStavanger stolav_vgs

st-olav.vgs.no

Velkommen til den største 
sentrumsskolen i Stavanger! 

Vi tilbyr et bredt utvalg av fag innen 
studiespesialiserende program. På Vg1 er 

det både internasjonal klasse og forskerlinje. 
Vi har et godt skolemiljø med et høyt faglig nivå, 

mange sosiale tilbud og vi ligger nært byens 
kollektivknutepunkt. Se nettsiden vår for mer 

informasjon.

ST. OLAV



Informasjonsteknologi, 
Programmering og modellering X

Er du interessert i realfag og eksperimenter? 
Forskerlinje er et 3-årig løp som gir full fordypning i realfag 
og har samarbeid med både næringslivet og universitetet. 
Du får muligheten til å ta fag på Universitetet i Stavanger.

FORSKERLINJEN

Teknologi og forskningslære

Matematikk R

Fysikk

Kjemi
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R

Biologi

Teknologi og design Lyst til å være en del av et internasjonalt miljø? 
IB er et verdensomspennende skoleprogram som har lange 

tradisjoner på St. Olav. Undervisningen foregår på engelsk og du kan 
oppnå spesiell studiekompetanse. Velg mellom fagkombinasjoner 

med tyngde på enten samfunnsfag, språk eller realfag.

INTERNATIONAL 
BACCALAUREATE Group 6

Global Politics
Chemistry
French B/German B/Spanish B

Group 1
English A    
Norwegian A
Self-taught Language A

Group 2
English B      
Norwegian B

Group 3
Economics
History
Psychology

Group 4
Biology
Physics

Group 5
Mathematics

Åpne dører mot verden

ST. OLAV 
VIDEREGÅENDE SKOLE
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