
INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2

Utdanningsprogram for Medier og kommunikasjon



Fellesfag og programfag

Vg 1 Vg 2 Vg 3

Fellesfag 
(ikke 

matematikk)

20 timer 17 timer 15 timer
(20 timer for elever 

uten fremmedspråk 

fra ungdomskolen)

Matematikk 5 timer 3 eller 5 

timer

Programfag 10 timer 15 timer
(i tillegg til  

matematikk)

20 timer
(15 timer for elever 

uten fremmedspråk 

fra ungdomskolen)



Fellesfag Vg 2

• Norsk 4 timer

• Fremmedspråk 4 timer

• Kroppsøving 2 timer

• Historie 2 timer

• Geografi 2 timer

• Samfunnskunnskap 3 timer

• Matematikk 2P 3 timer – for elever som ikke 
velger 5 timers programfag i matematikk



Matematikk Vg 2

• Hvis du nå har 1P

– 2P (3 timer per uke)

– S1 (5 timer per uke)

• Hvis du nå har 1T

– R1 (5 timer per uke)

– S1 (5 timer per uke)

– 2P (3 timer per uke)



Matematikk 2P

• Dette faget «ploges» - dvs at du er ferdig til jul

• Det blir dobbelt antall timer fram til jul.

• Standpunkt settes til jul.

• Eventuell eksamen blir før jul

• Etter jul har du ikke matematikk 2P



Ingeniørutdanninger

Opptakskrav (unntatt bioingeniør):

• Matematikk R1

• Matematikk R2

• Fysikk 1

Skjerpet matematikkrav i enkelte studier innen 
informatikk, realfag, natur- og miljøfag ved 
universitet og høyskoler (R1+R2)



FELLES PROGRAMFAG

• Mediesamfunnet 2

• Medieuttrykk 2



VALGFRITT PROGRAMFAG

• På vg 2 skal du velge
1. Matematikkurs (2P, R1 eller S1) 

2. Et programfag



Valgfritt fra Medier og kommunikasjon

• Bilde

• Lyddesign

• Grafisk design

• Medieutvikling



Gjør valg via Visma i det blå menyfeltet 
Fagvalg

Åpne menyen for Elever

Trykk på Fagvalg



Fagvalg i Visma

Trykk på pilen for å
velge matematikk

Trykk på pilen for å
velge programfag

Du kan gjøre om valgene dine helt til fagvalget lukkes ved midnatt 29/1-2023



PROGRAMFAGSTILBUDET

Du skal velge matematikk og det frie 
programfaget 

Du velger to alternativer i prioritert rekkefølge.

Vi gjør det vi kan for at du skal få ett av disse.

Programfag som få ønsker vil ikke settes i gang



Tilleggspoeng

• Du får 0,5 tilleggspoeng hvis du har 
matematikk S1 eller R1

• Til vg 3 vil S2 gi 0,5 tilleggspoeng og 
R2 et tilleggspoeng



VALGET

• Valget åpnes torsdag 19/1

• Alle må svare, jo flere svar jo større sannsynlighet 
for at alle får det de ønsker

• Svar også, selv om du sannsynligvis ikke er elev på 
NGV neste år. 

• Årets blokkskjema er ikke styrende for neste års 
blokkskjema

• Valget er åpent ut søndag 29. januar



FRISTER

Søke om skoleplass:
• 1. mars er frist for å søke skoleplass til vg 2
• Du er prioritert for inntak til vg 2 på NGV

Valg av programfag NGV:
• Gjøres via Visma
• Svarfrist søndag 29. januar
• Poengopptak for fag (hvis nødvendig)
• Fagvalget er ikke knyttet til søknad om skoleplass



Behov for mer detaljer?

Offentlige og kvalitetsikre nettsider med 
informasjon om høyere studier – inntakskrav/
kravkoder

• https://utdanning.no/

• http://www.samordnaopptak.no/info/

https://utdanning.no/
http://www.samordnaopptak.no/info/

