Hamar katedralskole
FAGVALG TIL VG2 STUDIESPESIALISERING - SKOLEÅRET 2019/2020
Endelig valg
Jeg søker inntak til: (sett kryss)

Realfag
Språk, samfunnsfag og økonomi
Planlegger utveksling
(Du skal likevel velge fag her på skolen)

Fremmedspråk på vg1________________________________
Programfagene som tilbys for vg2 står i blokkskjemaet nedenfor. Fag som hadde liten søkning i 1.
valgrunde er nå fjernet fra fagtilbudet, og noen er flyttet i blokksystemet. Dersom det skjer mange
endringer i valgene, kan det hende at flere fag blir borte. Tenk nøye gjennom dine valg, og det er
viktig at du oppgir et 4./5. alternativ.
Fag som står under hverandre i samme blokk, undervises samtidig. Du kan derfor bare velge ett fag
i hver blokk.
2 av programfagene må være fra det programområdet du søker inntak til. Husk at du må lese 2
fag fra samme programområde over 2 år. Det kan derfor være lurt å velge 3 fag fra samme
programområde. Da har du større valgfrihet når du kommer til vg3.
Du skal velge ett fag i hver blokk.
Start med å velge hvilken matematikk variant du ønsker.
Blokk 4

Blokk 5

Blokk 6

Biologi 1

Biologi 1

Biologi 1

Fysikk 1

Kjemi 1

Fysikk 1

Informasjonsteknologi 1

Matematikk R2
Entreprenørskap og
bedriftsutvikling 1
Internasjonal engelsk

Kjemi 1
Kommunikasjon og
kultur 1
Markedsføring og ledelse 1
Psykologi 1

Medie- og
Informasjonskunnskap 1

Rettslære 1

Psykologi 1

Sosiologi og
sosialantropologi

Rettslære 1

Økonomistyring

Sosiologi og
Sosialantropologi

Matematikk R1

Blokk 7
Fysikk 1
Matematikk R1
Matematikk S1
Matematikk 2P
(3t)

Informasjonsteknologi 2

Historie og filosofi 1
Internasjonal engelsk
Markedsføring og
ledelse 1
Psykologi 1
Sosiologi og
sosialantropologi

Økonomistyring
Design og bærekraft
Foto og grafikk 1
Toppidrett 1
Toppidrett 2
Hvilket fag ønsker du dersom du ikke kan få et av valgene dine:____________________
Må fylles ut!
Dersom det blir for mange søkere til et fag, vil elever tas inn etter poengsum ved inntak.
Valgene skal du gjøre i undersøkelsen som ligger på It’s learning, i faget informasjon til elever
ved Hamar katedralskole. Frist er onsdag 27. februar kl. 16.00
Evt. spørsmål kan rettes til rådgiver eller utdanningsleder.

