Heimdal videregående skole

VALGSKJEMA TIL VG3 OG VG4 IDRETTSFAG 2018 - 2019
For nærmere orientering om de forskjellige punktene nedenfor, vises til skolens fagkatalog
som ligger på skolens hjemmeside under FOR ELEVER og Valg av programfag. Fra s. 23
finner du omtalen av programområdet idrettsfag. (http://www.heimdal.vgs.no/For-elever/ )
PROGRAMFAG
• I tillegg til de felles programfagene må du velge ett fag blant de valgfrie programfagene.
Disse finner du på blokkskjemaet på baksiden av dette arket.
Du kan velge fag fra eget programområde eller fra utdanningsprogrammet
studiespesialisering. Alle fagene i kolonne 1, 2 og 3 er på 5 timer per uke. Du kan kun
velge ett fag i hver kolonne
PROGRAMFAG FRA STUDIESPESIALISERING – SPESIELL STUDIEKOMPETANSE
• Heimdal vgs. legger til rette for at elever på idrettsfag skal kunne få spesiell
studiekompetanse. Det betyr å ta realfag eller kombinasjoner av realfag, se s. 11 i
fagkatalogen. Du kan bruke inntil 10 t/u til dette. På blokkskjemaet finner du fagene i
kolonnene 2 og 3.
Hvis du ønsker full realfagsfordypning over tre år, må du følge et spesielt løp, og
lese MATR1 og FYS1 på vg2, MATR2 og KJE1 på vg3 og KJE2 og FYS2 på vg4.
•

I den grad det er ledige plasser på gruppene i andre programfag enn de ovenfor nevnte,
kan idrettselever få plass.

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE
• Fra s. 12 og utover i fagkatalogen finner du omtale av programfagene skolen tilbyr neste
skoleår, med en beskrivelse av fagene.
IGANGSETTING AV PROGRAMFAG
• Skolen går ut med et bredt tilbud av programfag. Om en gruppe blir for liten til å settes i gang,
må noen elever velge om.
TILDELING AV PROGRAMFAG
• Endelig tildeling av fag skjer etter inntaket til høsten. Ved oversøkning i grupper, tar vi inn
elever etter poengsum.
TILLEGGSPOENG
• Se fagkatalogen s. 10
GENERELL OG SPESIELL STUDIEKOMPETANSE
• Se i fagkatalogen s. 11
FRIST FOR LEVERING ER MANDAG 12. FEBRUAR 2018.
Skjemaet leveres i ekspedisjonen.
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Blokkskjema VG3 og VG4 idrett 2018-2019
Navn………………………………………… Klasse………………

Programfag til valg for Vg3 og Vg4 idrett
Blokk 1

Blokk 2

Blokk 3

Til valg for ID

Til valg for ST og ID

Til valg for ST og ID

MATR1
Matematikk realfag
KJE 1
Kjemi 1
INF 1
Informatikk 1
ØKST
Økonomistyring
ENGIS
Internasjonal engelsk

BIO1*
Biologi 1
FYS 1*
Fysikk 1

Realfag

Språk,
samfunnsfag
og økonomi

PSYK 1 *
Psykologi 1
SOSAN*
Sosiologi og sosialantropologi

MFL 1
Markedsføring og ledelse

Fra eget
programområder

3TOIDR (angi idrett)
Toppidrett
3 BRIDR
Breddeidrett

Programfag til valg for Vg3 og Vg4 idrett
Til valg for ID
Realfag

Til valg for ID

Til valg for ID og Vg3 MD

BIO2
Biologi 2
FYS2
Fysikk 2

MATR2-2
Matematikk realfag
KJE2
Kjemi 2
INF 2
(nettskole)
RTL2
Rettslære 2
REIS2
Reiseliv 2
Obligatorisk fremmedspråk *

ØKLED

Språk,
samfunnsfag
og økonomi

ENGSAF

Spansk III / Tysk III / Fransk III (STFK nettskole) ***

Fra eget
programområder

*

***

Aktivitetslære 3 på Vg4
(angi idrett)

Elever på MD, ID og ST som ikke har hatt annet fremmedspråk enn engelsk på ungdomsskolen, må
fortsette med det obligatoriske fremmedspråket også på Vg3. Det betyr at du ikke får velge
programfag i kolonne 3 til Vg3. Det får også konsekvenser for valget du gjør til Vg2 siden de to
programfagene du skal ha fra eget programområde, og som skal gå over to år, må velges blant fagene
i kolonne 1 og 2.
Elever som har nivå 2 i obligatorisk fremmedspråk kan velge fordypning (nivå 3) gjennom
nettbaserte kurs felles for elever i Sør-Trøndelag fylke. Kursene kan velges uavhengig av kolonner.
Kursene startes opp hvis det blir mange nok påmeldte.

