Hamar katedralskole
FAGVALG FOR Vg3 STUDIESPESIALISERING - SKOLEÅRET 2019/2020
Endelig valg
Programfagene som tilbys for vg3 står i blokkskjemaet nedenfor. Fag som hadde liten søkning i 1. valgrunde er nå fjernet
fra fagtilbudet. Dersom mange endrer sine valg fra 1. valgrunde, kan det skje at flere fag blir borte. Tenk nøye gjennom
dine valg, og det er viktig at du oppgir et 4. alternativ.
Du må fortsette med 2 av dine programfag innenfor samme programområde.
Totalt skal du velge 3 fag.
Skolen plikter å gi deg en fagkombinasjon som gir studiekompetanse. Alle elever vil med det nedenfor stående fagtilbud få
oppfylt kravene om 2 fordypningsfag. Det er imidlertid ikke sikkert du vil får dine 2 første ønsker oppfylt.
Du som elev har hovedansvaret for at dine valg blir riktig i forhold til de krav som stilles, men vi kontrollerer dine valg.
Dersom du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen må du fortsette med fransk 1+2 i blokk 4.

Blokk 1
5 uketimer

Blokk 2
5 uketimer

Matematikk S2

Biologi 2

Matematikk R2

Kjemi 2

Biologi 2
Fysikk 2
Entreprenørskap og
bedriftsutvikling 2
Historie og Filosofi 2

Medie- og
informasjonskunnskap 2
Psykologi 2
Sosialkunnskap
Økonomi og ledelse

Blokk 3
5 uketimer
Kjemi 2

Blokk 4
5 uketimer
Fransk nivå 1+2 (fellesfag)
Fransk nivå 3 programfag

Markedsføring og
ledelse 2
Politikk og
menneskerettigheter
Samfunnsfaglig
engelsk

Kommunikasjon og kultur 3
Psykologi 2

Biologi 1
Fysikk 1
Informasjonsteknologi 1
Matematikk R2
Matematikk S2

Rettslære 2

Entreprenørskap og
bedriftsutvikling 1

Breddeidrett 1

Internasjonal engelsk

Rettslære 2

Medie- og informasjonskunnskap 1

Sosialkunnskap

Psykologi 1
Rettslære 1
Sosiologi og
sosialantropologi
Økonomistyring
Foto og grafikk 1
Design og bærekraft
Toppidrett 1, 2 eller 3
Breddeidrett 1

Hvilket fag ønsker du dersom du ikke kan få ett 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 undersøkelse 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
[25.02.2019]

[25.02.2019]

