Informasjon i forbindelse med fagvalg til Vg2
Alle elever må gå inn på https://stolavstavanger-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp#/, for å ta fagvalget. Se
veiledning for fagvalg i VismaInSchool på skolens hjemmeside eller OL-Elev.
Logg inn med din FeideID, og velg det som passer av følgende valg:
Dersom du vet at du ikke skal gå på St. Olav til neste år ber vi deg om å ikke ta fagvalget.
Generell informasjon om realfag og språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)
•
•
•

Alle elever må velge minimum to fag fra eget programområde (SSØ eller Realfag) som de skal
bygge videre på i Vg3 (fordypning).
Alle elever må velge matematikk i Vg2; enten Matematikk 2P, Matematikk S1 eller Matematikk
R1. Matematikk S/R kan brukes til fordypning både på SSØ og Realfag.
Alle elever må velge matematikk og tre programfag.

Spesielt for matematikk er det viktig å være klar over at det er mulig, men krevende, å gå fra
Matematikk 1P til Matematikk S1, og det anbefales ikke å ta Matematikk R1 dersom du har Matematikk
1P fra Vg1. Det er mulig å gå fra Matematikk 1T til Matematikk 2P. Spør matematikklæreren din om
faglige råd før du velger noe som ikke er anbefalt.
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 Vg1 telle.
For faget Breddeidrett vil det det kun være plass til 24 elever, og inntaket vil skje etter karaktersnitt.
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.
Programmering og modellering X er et 84 timers fag, mens andre programfag er 140 timer. Det vil
medføre litt mindre belastning med noen hull i timeplanen (for mer informasjon ta kontakt med
rådgiverne).
Realfag med forskerlinje
På forskerlinjen velger du fagvalget Realfag med forskerlinje og velger de fire fagene som ligger under
dette valget; Matematikk R1, Kjemi 1, Fysikk 1 og Teknologi og Forskningslære 1 med mulighet for å ta
faget Teknologi og design på UIS. I tillegg kan du velge faget Programmering og modellering X.
OBS! Elever på Forskerlinjen må ta Matematikk R2, Kjemi 2 og Fysikk2 eller Biologi 2 i Vg3
International Baccalaureate (IB)
Elever som velger International Baccalaureate (IB) må sende inn egen søknad til skolen, se skolens
hjemmeside, i tillegg til å gjennomføre fagvalg i Visma InSchool.
I forhold til valg av matematikk på IB vil det bli være mulig å endre gruppe ved skolestart.
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 Vg2 2021-2022
Blokk
A2

Matte 2P

Matte S1

B2
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økonomi 1* sosialantropologi

Internasjonal
engelsk**
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Psykologi 1
Psykologi 1

Matte R1
Informasjonsteknologi 1
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Kjemi 1

Biologi 1
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Fysikk 1

Kjemi 1

Biologi 1

Fysikk 1
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Biologi 1

Sosiologi og
Internasjonal Programmering
Økonomistyring
sosialantropologi
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*OBS – dersom et fag ikke får nok elever vil St. Olav vgs ikke ha mulighet til å starte faget.
** Faget Internasjonal engelsk vil hete Engelsk 1 etter fagfornyelsen
Fagvalg ST Vg2 Forskerlinjen 2021-2022
Blokk
A2F
B2F
C2F
D2F

Matte R1
Kjemi 1
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Programmering og
Modellering X
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