INFORMASJON – PROGRAMFAGVALG 2019/2020
❖ Generell informasjon
I løpet av uke 6 og 7 skal du som går studiespesialisering og øvrige elever som kan velge programfag
fra studiespesialisering gjennomføre programfagvalg.
Les nøye igjennom denne informasjonen og annen informasjon på våre nettsider, og sett deg godt inn
i hva de ulike programfagene inneholder før du gjør dine valg.
Kontakt gjerne en rådgiver, fagleder, eventuelt utdanningsleder, hvis du er usikker.

❖ Valget
Vi tar i år i bruk et program som heter blokkvalg.no.
Du får tilsendt brukernavn og passord til din private mailadresse.
Mailen kommer fra: noreply@skoledata.no.
(Vi har kun den mailadressen som du ble registrert med da du begynte her, så hvis du har endret
mailadresse, er det viktig at du gir beskjed om det til: inemeres@ostfoldfk.no. Hvis du ikke har
registrert en privat mailadresse har vi sendt det til din skolemailadresse.)
For å gjennomføre selve fagvalget logger du deg på www.blokkvalg.no med det brukernavnet og
passordet du har fått tilsendt.
NB! Sist i denne informasjonen finner du en enkel brukerveiledning.
NB! Fagvalg for deg som skal gå Vg2: Tirsdag 12. februar kl. 11:40 - 12:25 vil det være obligatorisk
samling i auditoriet for alle Vg1 elevene. Der vil du få hjelp av rådgivere, fagledere, utdanningsleder
m.fl., og det er forventet at flest mulig gjør sine valg da.
Siste mulighet til å velge/endre er: Fredag 15. februar 2019.
NB! Fagvalg for deg som skal gå Vg3: Fredag 8. februar kl. 11:40 - 12:25 vil det være obligatorisk samling
i auditoriet for alle Vg2 elevene. Der vil du få hjelp av rådgivere, fagledere, utdanningsleder m.fl., og
det er forventet at flest mulig gjør sine valg da.
Siste mulighet til å velge/endre er: Fredag 15. februar 2019.
NB! Fagvalg for deg som skal søke Påbygg og nå går i 2HEAC: Tirsdag 12. februar kl. 11:40 - 12:25 vil det
være obligatorisk samling i auditoriet for de som nå går i 2HEAC og skal søke Påbygg. Der vil du få hjelp
av rådgivere, fagledere, utdanningsleder m.fl., og det er forventet at flest mulig gjør sine valg da.
Siste mulighet til å velge/endre er: Fredag 15. februar 2019.
NB! Fagvalg for deg som skal søke Påbygg: Torsdag 14. februar kl. 11:40 - 12:25 vil det være obligatorisk
samling i auditoriet for alle yrkesfagelever som skal søke Påbygg. Der vil du få hjelp av rådgivere,
fagledere, utdanningsleder m.fl., og det er forventet at flest mulig gjør sine valg da.
Siste mulighet til å velge/endre er: Fredag 15. februar 2019.
De fagene du velger er bindende!
Frem til fredag 15. februar 2019 kan du selv logge deg på og endre dine valg. Etter dette er det kun
mulighet til å bytte fag hvis det er meget gode grunner for byttet, og hvis skolen har mulighet til å tilby
ønsket fagbytte.
Du er ikke garantert å få de fagene du nå velger!
Hvis et fag du har valgt får for få søkere, kan vi måtte trekke dette tilbudet. Vi må da se på dine
reserveønsker og tilby deg en av dem. Hvis et fag du har valgt får for mange søkere, og vi ikke har
mulighet til å utvide tilbudet, vil vi også tilby deg et av dine reserveønsker. Du kan også i noen tilfeller
bli bedt om å gjøre et omvalg. Husk å skrive inn reserveønsker!

❖ Programfagene
Programfagene har vi organisert i blokker (1-4/5). Blokkene er bygget opp på en slik måte at det skal gi
så mange elever som mulig, så mange valgmuligheter som mulig.
Alle fag i en blokk vil ha undervisning samtidig. Du kan derfor bare velge ett fag fra hver blokk.
Vi har angitt nivået på fagene i blokkene med Vg2 og Vg3. Fag som ligger i f.eks. i en rad merket Vg2,
er i utgangspunktet et fag på Vg2-nivå, men vil kunne velges av flere så sant faget er tilgjengelig i ditt
fagvalg. Hvilke fag som er tilgjengelig for deg finner du lenger ned på denne siden.
NB! Vær obs på at i blokkvalg.no ligger alle nivåer på samme rad - så pass på at du velger riktig fag!
Elever på studiespesialisering skal velge tre programfag for Vg2 og tre programfag for Vg3.
I tillegg skal du som skal gå Vg2 velge ett matematikkfag.
Noen fag bygger på hverandre – f.eks. Internasjonal engelsk og Samfunnsfaglig engelsk, eller Fysikk 1
og Fysikk 2. Det betyr at du må ta f.eks. Internasjonal engelsk på Vg2 for å kunne ta Samfunnsfaglig
engelsk på Vg3.
Andre fag kan tas uavhengig av hverandre, f.eks. Psykologi 1 og Psykologi 2, eller Rettslære 1 og
Rettslære 2. Du kan velge Psykologi 2 uten å ha hatt Psykologi 1, eller Rettslære 2 uten å ha hatt
Rettslære 1.
Vi tilbyr også noen fag hvor det kan gis mulighet for å velge nivå 1 og 2 samtidig.
Det gjelder følgende fag:
Vg2:
• Psykologi 1 og Psykologi 2
• Rettslære 1 og Rettslære 2
• IT 1 og IT 2
Vg3:
• Biologi 1 og Biologi 2
• IT 1 og IT 2
• Teknologi 1 og Teknologi 2
• Psykologi 1 og Psykologi 2
• Rettslære 1 og Rettslære 2
• Kommunikasjon og kultur 1 og Kommunikasjon og kultur 3
• Økonomi 1 og Økonomi 2
Fagene Samfunnsgeografi – Sosiologi – Politikk og menneskerettigheter kan kombineres på en slik
måte at hvis du velger to av disse, vil du få en fordypning innen programområdet «Språk, samfunnsfag
og økonomi».
Fremmedspråk
NB! Tysk I+II: Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må du ha fremmedspråk
(Tysk) alle tre årene. Du MÅ da velge «Tysk I+II» på Vg2 og Vg3. Vi anbefaler da at du velger alle tre
programfagene på Vg2 innenfor samme programområde, da du kun skal velge to programfag på Vg3.
Dette for å sikre større valgmuligheter i forhold til fordypning på Vg3.
Fremmedspråk III: For deg som ønsker faglig fordypning i et fremmedspråk, tilbyr vi dette fagtilbudet
på Vg3. Dette er et fag som bygger videre på Fremmedspråk nivå II fra Vg1 og Vg2. Undervisningen
foregår virtuelt, og legges til to skoletimer på ettermiddagstid etter ordinær skoletid. Mer info om
dette fagtilbudet finner du her: https://halden.vgs.no/_f/i03fe7ea0-2433-4b28-9cee-4a35098a7564/fremmedsprak-niva-iii.pdf
➢ Se forøvrig følgende link for mer informasjon om alle fagene:
https://halden.vgs.no/skoledagen/programfag-st/

Fagvalg Vg2
Du som nå går Vg1 skal gjøre flere viktige valg som får betydning for deg både på Vg2 og Vg3.
Du skal i tillegg til å velge hvilke fag du ønsker også velge programområde.
Du kan velge mellom følgende programområder:
•
•

Realfag
Språk, samfunnsfag og økonomi

Du kan kombinere programfag fra begge programområdene, men det er viktig at du velger en
fagkombinasjon som gir deg mulighet til fordypning i to fag på Vg3 innenfor det programrådet du
velger.
Her er en oversikt over programfagene du kan velge på Vg2:
Du skal velge tre programfag og ett matematikkfag.

Vg2 Kjemi 1

Fysikk 1

Geofag 1

IT 1

1

Vg2 Psykologi 1 Int. engelsk Samfunnsg. Økonomistyring Rettslære 1 Toppidrett
Vg3 Psykologi 2 Rettslære 2

2

Vg2 Kjemi1

Fysikk 1

3

Vg2 Biologi 1
Vg3 IT 2

Teknologi 1 Komm.kult. 1 Historie og fil. 1 Rettslære 1

4

Vg2 Matem. R1 Matem. S1 Matem. 2P

Psykologi 1 Sosiologi

Markedsf. 1
Int. engelsk

Psykologi 2

NB! Når du gjør dine valg, ber vi om at du i tekstfeltet over fagvalgene skriver inn hvilke to fag du har
prioritert som 1. og 2. fag, og å oppgi to reserveønsker:
Skriv slik: (Eksempel) Pri = Prioritet/Res=Reserveønske
Pri1: Fysikk 1 Pri: 2 Kjemi 1
Res1: Biologi 1 Res2: Psykologi 1
➢ Her er noen linker til nyttige sider:
•

Halden vgs./Studiespesialisering:
https://halden.vgs.no/halden-vgs-2/opplaringstilbud/studieforberedende/studiespesialisering/

•

Programfagene: https://halden.vgs.no/skoledagen/programfag-st/

•

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

•

Utdanning.no: https://utdanning.no/

•

Utdanningsdirektoratet/Utdanningsplaner: https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html

Da håper vi dere har fått en del viktig informasjon – skulle du allikevel ha spørsmål, er det bare å ta
kontakt med en rådgiver, fagleder, eventuelt utdanningsleder.
Har du spørsmål vedr. blokkvalg.no kontakt:
Ine-Merethe Smedstuen – 6921 6800 – inemeres@ostfoldfk.no.
Lykke til!

Fagvalg Vg3
Du som nå går Vg2 tok noen viktige valg i fjor da du valgte både programområde og programfagene du
har nå.
Valgene du tok da har gitt deg både muligheter og begrensninger i forhold til det valget du nå skal
gjøre. Det som er spesielt viktig for deg å tenke på er at du får fordypning i to fag innenfor det
programområdet du har valgt!
Da det ikke er mulig å innfri alle ønsker, vil ikke all kunne få fordypning i det faget de aller helst ønsker.
Her er en oversikt over programfagene du kan velge på VG3:
Du skal velge tre programfag – Husk fordypning!

Vg3 Matem. R2 Matem. S2 Psykologi 2 Rettslære 2
Fysikk 1
Geofag 1
IT 1
Vg2 Kjemi 1

Tysk I+II

Vg2 Psykologi 1 Int. engelsk Samfunnsg. Økonomistyring

Rettslære 1

2

Vg3 Biologi 2

Teknologi 2 Markedsf. 2

Rettslære 2

Komm.kult. 3

3

Vg3 Kjemi 2
Vg2 Biologi 1

IT 2

Psykologi 2

4

Vg3 Fysikk 2

Matem. S2 Politikk og m.r.Økonomi og ledse

5

Vg3 Fremmedspråk III (Nettbasert)

1

Samf. Eng.

Teknologi 1 Komm.kult. 1 Historie og fil. 1

Rettslære 1

Toppidrett

Int. engelsk

NB! I Blokkvalg.no velger du hvilket språk du skal fordype deg i. (Fransk/Spansk/Tysk)

NB! Når du gjør dine valg, ber vi om at du i tekstfeltet over fagvalgene skriver inn hvilke to fag du har
prioritert som 1. og 2. fag, og å oppgi to reserveønsker:
Skriv slik: (Eksempel) Pri = Prioritet/Res=Reserveønske
Pri1: Fysikk 1 Pri: 2 Kjemi 1
Res1: Biologi 1 Res2: Psykologi 1
➢ Her er noen linker til nyttige sider:
•

Halden vgs./Studiespesialisering:
https://halden.vgs.no/halden-vgs-2/opplaringstilbud/studieforberedende/studiespesialisering/

•

Programfagene: https://halden.vgs.no/skoledagen/programfag-st/

•

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

•

Utdanning.no: https://utdanning.no/

•

Utdanningsdirektoratet/Utdanningsplaner: https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html

Da håper vi dere har fått en del viktig informasjon – skulle du allikevel ha spørsmål, er det bare å ta
kontakt med en rådgiver, fagleder, eventuelt utdanningsleder.
Har du spørsmål vedr. blokkvalg.no kontakt:
Ine-Merethe Smedstuen – 6921 6800 – inemeres@ostfoldfk.no.
Lykke til!

Fagvalg Påbygg
Du som søker Påbygg skal kun velge ett av følgende fag:
Du som søker Påbygg og nå går i 2HEAC skal velge to av følgende fag:
NB! Du kan kun velge ett fag fra hver blokk!

Vg2 Kjemi 1

1

Fysikk 1

Geofag 1

IT 1

Vg2 Psykologi 1 Int. engelsk Samfunnsg. Økonomistyring

Rettslære 1

Vg3 Psykologi 2 Rettslære 2

3

Vg2 Biologi 1

Teknologi 1 Komm.kult. 1 Historie og fil. 1

Rettslære 1

Int. engelsk

Vg2 Psykologi 2

NB! Når du gjør dine valg, ber vi om at du i tekstfeltet over fagvalgene oppgir to reserveønsker:
Skriv slik: (Eksempel)Res=Reserveønske
Res1: Økonomistyring Res2: Psykologi 1

Studiespesialisering m/IT (1STIT)
Du som går 1STIT skal velge ett av følgende fag:
Du som velger 2P neste år anbefaler vi å velge en av fagene i øverste raden for å få faglig fordypning
innenfor realfag. (Det minst krevende faget av disse er Geofag 1.)

1

Fysikk 1
Geofag 1
Vg2 Kjemi 1
Vg2 Psykologi 1 Int. engelsk Samfunnsg. Økonomistyring

Rettslære 1

Vg3 Psykologi 2 Rettslære 2

NB! Når du gjør dine valg, ber vi om at du i tekstfeltet over fagvalgene oppgir to reserveønsker:
Skriv slik: (Eksempel)Res=Reserveønske
Res1: Geofag 1 Res2: Psykologi 1
➢ Her er noen linker til nyttige sider:
•

Halden vgs./Studiespesialisering:
https://halden.vgs.no/halden-vgs-2/opplaringstilbud/studieforberedende/studiespesialisering/

•

Programfagene: https://halden.vgs.no/skoledagen/programfag-st/

•

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

•

Utdanning.no: https://utdanning.no/

•

Utdanningsdirektoratet/Utdanningsplaner: https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html

Da håper vi dere har fått en del viktig informasjon – skulle du allikevel ha spørsmål, er det bare å ta
kontakt med en rådgiver, fagleder, eventuelt utdanningsleder.
Har du spørsmål vedr. blokkvalg.no kontakt:
Ine-Merethe Smedstuen – 6921 6800 – inemeres@ostfoldfk.no.
Lykke til!

Veiledning for elever
1. Gå til www.blokkvalg.no
2. Logg på med tildelt brukernavn og passord.
Dette er sendt til deg pr. mail fra noreply@skoledata.no.
Det er sendt til din private mailadresse! (Eventuelt til din skolemail.)
Får du problemer med pålogging – kontakt:
Ine-Merethe Smedstuen: inemeres@ostfoldfk.no , tlf: 6921 6800.
3. Klikk på Valg
4. Klikk på den blå linken med navnet til valget du skal gjennomføre.
5. Klikk på ønsket/valgt programområde. (Vg3 skriver inn det programområdet de har valgt.)
6. Du får nå opp et blokkskjema med alle fagene du kan velge.
NB! Her kan fag på ulike nivåer ligge i samme blokk – f.eks. Psykolog 1 og Psykologi 2 og Rettslære
1 og Rettslære 2. Pass på så du velger riktig fag!
7. Klikk på Velg ved de fagene du ønsker å ta. Når du har valgt et fag blir dette markert med grønt.
Du kan når som helst endre valgene dine ved å klikke på et annet fag. Dersom du vil fjerne valget
av et fag klikker du på velg en gang til.
8. VIKTIG! Melding til valgadministrator: Vi ber deg om å skrive inn i tekstfeltet over fagvalgene hvilke
to fag du har prioritert som 1. og 2. fag, og å oppgi to reserveønsker. Skriv slik:
(Eksempel) Pri = Prioritet/Res=Reserveønske
Pri1: Fysikk 1 Pri: 2 Kjemi 1
Res1: Biologi 1 Res2: Psykologi 1
Her kan du også skrive inn andre opplysninger du mener kan vær nyttig for oss å få vite.

9. Når du er ferdig klikker du på Lagre valgene/melding øverst på siden.

