
Polarsirkelen videregående skole



Ditt valg!
Videregående opplæring 2021–2022: Uthevede utdanningsprogram tilbys  på 
Vg1 ved Polarsirkelen vgs

Studieforberedende

• Musikk, dans og drama • Idrettsfag

• Studiespesialisering 

• Studiespesialisering med forskerlinje

• Kunst, design og arkitektur • Medier og kommunikasjon

Yrkesfaglig

• Bygg- og anleggsteknikk • Elektro og datateknologi

• Helse- og oppvekstfag • Restaurant- og matfag 

• Informasjonsteknologi og medieproduksjon

• Teknologi- og industrifag 

• Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

• Naturbruk • Salg, service og reiseliv • Design og tradisjonshåndverk



Hva er videregående 

opplæring?
• Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier

• Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring:

– Studieforberedende opplæring legger 

mest vekt på teoretisk kunnskap (gir 

studiekompetanse) 

– Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke 

(gir yrkeskompetanse med eller uten 

fagbrev eller svennebrev)

Alt om videregående opplæring finner du på vilbli.no

Utdanning.no er ellers det beste nettstedet for all 

relevant informasjon om yrker og utdanning.

http://www.vilbli.no


Oppdatert 03.09.2019

Hva er videregående opplæring?
Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse
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Hvilke rettigheter har du?
Du som går ut av grunnskolen, har rett til

• inntak på Vg1 i ett av tre utdanningsprogram

– men du må søke i prioritert rekkefølge: 1 – 2 – 3

• inntak på et Vg2 som bygger på det Vg1 du har valgt

– men du har ikke krav på å få det programområdet du prioriterer

• tre års videregående opplæring

• utvidet rett til opplæring ved ett omvalg

• pauseår underveis i videregående opplæring

– men du må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året du fyller 
24



Studieforberedende utdanningsprogram

Den naturlige veien for deg som vil studere videre på høgskoler og 

universitet.

Studiespesialisering

Studiespesialisering med 

teknologi og forskningslære

Idrettsfag

Musikk, dans og drama

Kunst, design og arkitektur

Medier og kommunikasjon
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Hvis du for eksempel vil bli…

• Arkitekt

• Bibliotekar

• Ingeniør

• Dyrlege

• Farmasøyt

• Flyger

• Forsker

• Lærer

• Fysioterapeut

• Sykepleier

• Journalist

• Geolog

• Jordmor

• Lege

• Jurist

• Økonom

Revisor

Prest

Psykolog

Tolk

Tannlege

Toller

Vernepleier

Førskolelærer

Reiseleder

Meteorolog

Saksbehandler

Agronom

Offiser

Reseptar

Konsulent

Biolog

…kan du velge

studieforberedende 

utdanningsprogram. 

Disse yrker er eksempler på yrker som 

krever spesiell studiekompetanse



Studiekompetanse

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er 

det faglige grunnlaget for å 

søke opptak til høgskoler og 

universitet.

Studiekompetanse i seg selv 

gir ingen garanti for at du 

kommer inn, du må også ha 

gode nok karakterer i henhold 

til de krav som universitetet 

eller høyskolen stiller. 

Spesiell studiekompetanse

Visse studier krever spesiell 

studiekompetanse. Noen studier 

kan ha høyere karakterkrav enn 2, 

andre igjen kan ha krav om 

språkferdigheter, dokumenterte 

kunstneriske ferdigheter, praksis, 

opptaksprøve eller lignende. 

For opptak til realfaglige studier 

stilles det krav om at du har valgt 

spesielle programfag på Vg2 og 

Vg3, matematikk og andre realfag. 



Fag- og timefordeling

• I alle utdanningsprogram har du fellesfag, for eksempel norsk, 

engelsk, matematikk og naturfag

• I studieforberedende utdanningsprogram har du i tillegg

– programfag som hører til programområdet du har valgt

– programfag som du kan velge fra eget programområde eller 

fra et annet programområde i studieforberedende 

utdanningsprogram



Idrettsfag

Er du glad i trening og fysisk 

aktivitet, og vil ha en aktiv og 

variert skolehverdag?

Liker du også å arbeide med 

teoretiske fag, kan dette være 

noe for deg.

Kurset har 35 uketimer hvert år 

og gir generell- og muligheter for 

spesiell studiekompetanse.
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Fag- og timefordeling
Utdanningsprogram for idrettsfag



PROGRAMFAG ID

Felles programfag

• Aktivitetslære

• Treningslære

• Treningsledelse

• Idrett og samfunn

Programfag til valg

• Breddeidrett

• Toppidrett

• Friluftsliv
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Musikk, dans og drama

Skolen tilbyr drama.

Du som ønsker drama bør ha 
evner og anlegg innen dette 
programområdet.

Du må også like å arbeide med 
teoretiske fag.

Kurset har 35 uketimer hvert år 
og gir generell- og muligheter 
for spesiell studiekompetanse.
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Fag- og timefordeling
Utdanningsprogram for drama

Vg1 Vg2 Vg3

Fellesfag

23 timer/uke

Fellesfag

18 timer/uke

Fellesfag 

13 timer/uke

Felles programfag

17 timer
Felles programfag

12 timer
Felles programfag

12 timer /uke

Valgfritt programfag

5 timer

Valgfritt programfag

5 timer



PROGRAMFAG DRAMA

PROGRAMFAG vg1

• Musikk dans og drama

• Teaterensemble

• Bevegelse

PROGRAMFAG vg2 og vg3

• Teater i perspektiv 

• Teaterproduksjon 

• Teater og bevegelse

• Drama og samfunn

PROGRAMFAG TIL VALG

• Teaterfordypning 1 og 2
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Studiespesialisering

Du må like å jobbe med 

teoretiske fag. Programområdet 

har en rekke ulike fag du kan 

velge mellom.

Kurset har 30 uketimer per år 

og gir generell- og muligheter 

for spesiell studiekompetanse.



22.01.2021 17

Studiespesialiserende

utdanningsprogram består av

disse programområdene:

• Realfag

• Språk, samfunnsfag og økonomi

• Teknologi og forskningslære

• Kunnskapsløftet krever at hver elev må fordype seg innen et 

programområde. 

• Hver enkelt elev må minst velge to programfag i et 

programområdet de fordyper seg i.
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Fag- og timefordeling
Utdanningsprogram for studiespesialisering

Vg1 studiespesialisering og 
Vg2 og Vg3 realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi
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Realfag har disse programfagene

• Matematikk, realfaglig 

• Matematikk, samfunnsfaglig

• Matematikk X

• Kjemi 

• Fysikk 

• Biologi 

• Teknologi og forskningslære
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Språk, samfunnsfag og økonomi har 

disse programfagene:
• Engelsk

• Fremmedspråk (programfag) 

• Næringslivsøkonomi 

• Samfunnsøkonomi 

• Markedsføring og ledelse 

• Sosiologi og sosialantropologi

• Sosialkunnskap

• Politikk og menneskerettigheter

• Rettslære

• Historie og filosofi 

• Entreprenørskap og bedriftsutvikling 

• Psykologi

• Reiseliv og språk



22.01.2021 2129.11.2010 21

Fagsammensetning

Fag Vg1

Norsk 4 t

Matematikk 5 t

Naturfag 5 t

Engelsk 5 t

2. fremmedspråk 4 t

Samfunnsfag 3 t

Geografi 2 t

Kroppsøving 2 t

Historie

Religion og etikk

Programfag

Sum 30 t

Vg2

4 t

3 t

4 t

2 t

2 t

15 t

30 t

Vg3

6 t

2 t

4 t

3 t

15t

30 t

Sum

14 t

8 t

5 t

5 t

8 t (13)

3 t

2 t

6 t

6 t

3 t

30 t (25)

90 t

Vg3

6 t

5t

2 t

4 t

3 t

10 t

30 t

Gjelder elever uten 

2.fremmedspråk i u-

skolen



Studiespesialisering med teknologi og 

forskningslære

• Du må like å jobbe med 

teoretiske fag og realfag 

samt like teknologiske 

eksperimenter.

• Kurset har 35 uketimer første 

år og gir spesiell 

studiekompetanse

• Du får være med på 

tverrfaglige prosjekt, 

bedriftsbesøk og 

ekskursjoner, samarbeid 

med industribedrifter og 

forskningsmiljø.



Side 23

Gratis læremidler og utstyr

Alle elever på Vg1, Vg2 og Vg3 får:

• Gratis trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

• Ikke-behovsprøvd utstyrsstipend fra Lånekassen. 

Dette gjelder elever med ungdomsrett, men ikke lærlinger, 

lærekandidater eller praksisbrevkandidater.

Stipendsatsene varierer mellom utdanningsprogrammene 

(fra 1071 til 4412 kroner skoleåret 2020-2021).

Når du søker om utstyrsstipend, sjekker Lånekassen automatisk 

om du også kan ha rett til andre stipend.

• Les mer på www.lanekassen.no

Gjelder for skoleåret 2021–2022

http://www.lanekassen.no/


Side 24

Bærbar PC

• Skolen legger opp opplæringen slik at du må bruke pc både på 

skolen og hjemme, og derfor skal skolen holde deg med bærbar 

pc.

• Skolen krever en årlig egenandel for pc-en.

• Egenandelen overstiger ikke laveste sats for utstyrsstipend.

• Etter fullført videregående skole skal du da få beholde pc-en.

• Fullfører du ikke opplæringen, får du tilbud om å kjøpe pc-en.

• Samlet betaling skal da ikke overstige tre ganger minstesats for 

utstyrsstipend på tidspunktet for avbrudd. 

Gjelder for skoleåret 2021–2022



Forslag til selvorientering
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Velkommen som elev og foresatt

i videregående opplæring og 

ved Polarsirkelen videregående skole

Telefon: 75 65 30 00

E-post: polarpost@vgs.nfk.no

Hjemmeside: www.polarsirkelen.vgs.no

Våre rådgivere svarer gjerne på spørsmål fra deg.


