
VELKOMMEN TIL 
INFORMASJONSMØTE 

OM VGS



HVEM PÅVIRKER 
VALGENE JEG TAR?



Inntak utdanningsprogram 2019 og 2020 

ST = Studiespesialisering
HO = Helse- og oppvekst
MK = Medier og kommunikasjon
RM = Restaurant og matfag
DH = design-fag
MDD = Musikk, dans, drama
SSR = Salg, service og reiseliv
KDA = Kunst, design og arkitektur
ITMP = Informasjonsteknoloig og medieproduksjon
BA = Bygg og anlegg



ALLMENNFAG YRKESFAG

STUDIESPESIALISERING

KUNST, DESIGN, ARKITEKTUR

IDRETTSFAG

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

MUSIKK, DANS, DRAMA

TIDLIGERE: KLARE SKILLER

ELEKTRO 3SK

INFORMASJONSTEKNKOLOGI OG MEDIEPRODUKSJON 3SK

HELSEFAG 3SK

DESIGN, GULL OG TRE 3SK

BYGG OG ANLEGG 4 ÅR

HELSEFAG 4 ÅR



Informasjon om 
utdanningsprogrammene

• Kilder:

• vilbli.no: https://www.vilbli.no/nb/nb/no

• utdanning.no: https://utdanning.no/

• fagfilm.no: https://www.fagfilm.no/

https://www.vilbli.no/nb/nb/no
https://utdanning.no/
https://www.fagfilm.no/


Begrepsavklaringer

• Studieforberedende, ikke allmennfag!

• Fellesfag: Fag alle må ha

• Felles programfag: Fag alle må ha som følger 
utdanningsprogrammet

• Valgfrie programfag: Valgmuligheter innen din retning

• Matematikk: 
• 1P/1T på Vg1 (P=praktisk, T=teoretisk)
• 2P/R1/S1 på Vg2 (R=realfag, S=samfunnsfaglig)
• R2/S2 på Vg3

• Generell studiekompetanse: Gir mulighet til å søke på 
høyskoler og universiteter

• Spesiell studiekompetanse: Ekstrakrav, som f.eks
realfag for medisinstudier, tekniske fag, veterinær osv. 



5 studieforberedende utdanningsprogram

Hovedmål: Studere videre etter videregående.
Etter tre år: Generell studiekompetanse. Du 
kan studere hva du vil, med unntak av «hvit 
frakk»-yrker, som medisin, veterinær, ingeniør, 
tannlege. Da må du gå på Studiespesialisering 
med realfag.



10 yrkesfaglige utdanningsprogram

Hovedmål: Få yrkesutdanning etter fire år.
MEN…



Dobbeltløp gir begge 
deler - noen av fagene 

gir også 
realfagskompetanse!



HYSK
Helsefagarbeider 
med 
studiekompetanse

• 4 år på Kuben vgs

• Både yrkesfag og
studiekompetanse

• 1T, R1 og R2

• Kjemi 1 og 2

• Fysikk 1 og 2



BYSK
Byggfag med 
studiekompetanse

• 4 år på Kuben vgs

• Både yrkesfag og
studiekompetanse

• 1T, R1 og R2

• Kemi 1 og 2

• Fysikk 1 og 2



Helse og oppvekst
3 år med studiekompetanse

• Gir studiekompetanse, 
ikke fagbrev

• Jevn fordeling av 
fellesfagene over 3 år

• Ullern – helsefag
• Samarbeider med Oslo 

Cancer Cluster
• Holtet – ambulansefag
• Ulsrud – barna- og

ungdomsarbeider



Tekstil, tre og gull
3 år med 
studiekompetanse

• 3 år på Edvard Munch 
vgs

• Gir studiekompetanse, 
ikke fagbrev

• Jevn fordeling av 
fellesfagene over 3 år



Elektro med 
robotikk
3 år med 
studiekompetanse

• 3 år på Kuben

• Gir
studiekompetanse, 
ikke fagbrev

• 1T, R1, R2

• Fysikk 1 og 2

• Elektro, 
automatisering, 
robotikk



Elektro elenergi og 
miljø
3 år med 
studiekompetanse

• 3 år på Elvebakken
vgs

• Gir
studiekompetanse, 
ikke fagbrev

• 1T, R1 og R2
• Fysikk 1
• Teknologi og

forskningslære 1
• Samarbeid med 

næringsliv



Informasjonstekno
logi
3 år med 
studiekompetanse

• 3 år, Kuben og
Elvebakken

• Gir
studiekompetanse, 
ikke fagbrev

• Kan få realfag

• IT-sikkerhet, 
programmering, 
nettverk



Medieproduksjon
3 år med 
studiekompetanse

• 3 år, Elvebakken vgs

• Gir
studiekompetanse, 
ikke fagbrev

• Kan få realfag

• Spillproduksjon, 
apputvikling, VFX, 
3D, webutvikling, 
film, foto, lyd



Lurt å sjekke med skolene hvilke 
fagkombinasjoner de tilbyr

• Ullern: https://ullern.vgs.no/

• Elvebakken: https://elvebakken.vgs.no/

• Kuben: https://kuben.vgs.no/

• Blindern: https://blindern.vgs.no/

• OHG: https://ohg.vgs.no/

• Edvard Munch: https://edvardmunch.vgs.no/

• Foss: https://foss.vgs.no/

• Hartvig Nissen: https://hartvig-nissen.vgs.no/

• Oslo katedralskole: https://oslo-katedral.vgs.no/

• Persbråten: https://persbraten.vgs.no/

https://ullern.vgs.no/
https://elvebakken.vgs.no/
https://kuben.vgs.no/
https://blindern.vgs.no/
https://ohg.vgs.no/
https://edvardmunch.vgs.no/
https://foss.vgs.no/
https://hartvig-nissen.vgs.no/
https://oslo-katedral.vgs.no/
https://persbraten.vgs.no/


Y-veien eller fagskole

•Fagskole: Etter 2 år i praksis og 2 år som 
lærling i et yrkesfag
fagskole 

•Y-veien: Etter 2 år i praksis og 2 år som lærling 
i et yrkesfag
Y-veien

Eks: elektro eller bygg og anlegg, deretter y-
veien med ingeniør på NTNU Gjøvik eller 
Ålesund



Y-veien: her er mulighetene

• y-veien ved Universitetet i Sørøst-Norge

• y-veien ved NTNU i Gjøvik og Ålesund

• y-vegen ved Høgskulen på Vestlandet

• y-veien ved UiT Norges arktiske universitet

• y-veien ved Høgskolen i Østfold

• y-veien ved Universitetet i Agder

• y-veien ved Universitetet i Stavanger

• y-veien ved Høgskolen i Innlandet

• y-veien ved OsloMet

• https://utdanning.no/studiebeskrivelse/y-veien

https://www.usn.no/studier/y-veien/
https://www.ntnu.no/studier/y-vei
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/forkurs/
https://uit.no/utdanning?p_searchstring=y-vei
https://www.hiof.no/studier/opptak/forkurs-realfagskurs-y-veien-og-tress/
http://www.uia.no/no/portaler/studietilbud/studier/y-veien_ingenioerutdanning_for_deg_med_fagbrev
http://www.uis.no/studietilbud/soeke-studieplass-ved-uis/soeking-og-opptak/y-veien/
https://www.inn.no/content/search?SearchText=y-veien&filter%5B%5D=contentclass_id%3A(55)&activeFacets%5Bclass%3AContent%20type%5D=Studier
https://www.oslomet.no/studier/lui/barnehagelerer-y-vei
https://utdanning.no/studiebeskrivelse/y-veien




Dette er rettighetene som elev på 
videregående

• Tre års videregående opplæring i det fylket du 
bor

•Å komme inn på VG1 på ett av tre 
utdanningsprogram som du søker i prioritert 
rekkefølge. Retten er ikke knyttet til en bestemt 
skole

•Å komme inn på et VG2-program som bygger på 
det utdanningsprogrammet du har startet på

•Å gjøre ett omvalg på samme nivå

•Å få ett års utvidet rett dersom du har gjort et 
omvalg



Hvordan beregnes poengene til inntak til 
vgs?

•Alle karakterene teller like mye

•Mat- og helsekarakteren fra 9.klasse teller med

• Valgfag: 
• Samme valgfag alle tre år: siste karakter i 

10.klasse teller
• To ulike valgfag: Snitt av de to karakterene
• Tre ulike valgfag: Snitt av de tre karakterene

• Eksamen: Skriftlig og muntlig hver sin karakter
•Norsk skriftlig eksamen: To karakterer

• Til sammen: Snittet av 17(18) karakterer x 10



https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13373419-
1593679469/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Videreg%C3%A5ende%20skole/2020%20Nedre%20poen
ggrense%201%20%20inntak%20Vg1.pdf

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13373419-1593679469/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Videreg%C3%A5ende%20skole/2020%20Nedre%20poenggrense%201%20%20inntak%20Vg1.pdf


Eksempel på hvordan en søknad kan se ut:

Utdanningsprogram Skoler

1. Studiespesialisering (ST) 1. Foss
2. Blindern
3. Nissen
4. Persbråten

2. Elektro (EL) 5. Kuben automatisering

3. Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon (ITMP)

6. Elvebakken (3 år)
7. Kuben (3 år)
8. Elvebakken (yrkesfag)
9. Kuben (yrkesfag)



Viktige datoer

•1.mars søknadsfrist

•Ca 10.juli førsteinntak

•Ca 10.august andreinntak

•Husk åpne dager i 
januar/februar





Bildekilder

• https://kuben.vgs.no/satsingsomrader/yrkes--og-studiespesialiserende-ysk/ysk-
helsearbeiderfag/

• https://kuben.vgs.no/nyhetsarkiv/kuben-er-tilbake-i-tilnarmet-normal-drift/

• https://holtet.vgs.no/fagtilbud/helse--og-oppvekstfag/ambulansefag-med-
studiespesialisering/

• https://edvardmunch.vgs.no/fagtilbud/designhandverk-3-arig-lop-med-
studiekompetanse/ordinert-lop/

• https://kuben.vgs.no/fagtilbud/yrkes--og-studiekompetanse-ysk/robotikklinja-
nyhet/

• https://elvebakken.vgs.no/fagtilbud/yrkesfag/nytt-tilbud/

• https://bjerke.vgs.no/fagbeskrivelser/realfag/informasjonsteknologi-1/

• https://elvebakken.vgs.no/fagtilbud/studieforberedende-med-elenergi-og-
miljo/medieproduksjon/

https://kuben.vgs.no/satsingsomrader/yrkes--og-studiespesialiserende-ysk/ysk-helsearbeiderfag/
https://kuben.vgs.no/nyhetsarkiv/kuben-er-tilbake-i-tilnarmet-normal-drift/
https://holtet.vgs.no/fagtilbud/helse--og-oppvekstfag/ambulansefag-med-studiespesialisering/
https://edvardmunch.vgs.no/fagtilbud/designhandverk-3-arig-lop-med-studiekompetanse/ordinert-lop/
https://kuben.vgs.no/fagtilbud/yrkes--og-studiekompetanse-ysk/robotikklinja-nyhet/
https://elvebakken.vgs.no/fagtilbud/yrkesfag/nytt-tilbud/
https://bjerke.vgs.no/fagbeskrivelser/realfag/informasjonsteknologi-1/
https://elvebakken.vgs.no/fagtilbud/studieforberedende-med-elenergi-og-miljo/medieproduksjon/

