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1 Egne regler for studiespesialisering med formgivingsfag på Vg1 (jfr. vedlegg 1 til rundskriv F-12-08, s. 20 og 21) 
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Fremmedspråk som FellesFag

I tillegg til engelsk skal man i den videregående opplæring ha et fremmedspråk (jfr. vedlegg 1 til rundskriv F-12-08, 
s. 3) som fellesfag. Eleven må velge ett av språkene som skolen tilbyr. Nedenfor finnes en oversikt over de mulig-
hetene man har. 

Elever som fullfører 10. årstrinn MED fremmedspråk, kan

 enten
fortsette med det fremmedspråket de hadde på ungdomstrinnet – da tar de faget på •	 nivå II over to år,

 
 eller

ta et nytt fremmedspråk som de ikke har hatt opplæring i – da tar de faget på •	 nivå I over to år.

Elever som fullfører 10. årstrinn UTEN fremmedspråk, må

ta et fremmedspråk på •	 nivå I og nivå II over tre år.  
OBS! Ved dette alternativet begrenses elevenes valgmuligheter av programfag på Vg3  
(jfr. vedlegg 1 til rundskriv F-12-08, s. 4 og 20).

Privatistordning
I videregående opplæring er det etablert en privatistordning i en lang rekke språk som det ikke gis opp-
læring i. I stedet for å delta i opplæringen i fremmedspråk, er det mulig å oppfylle kravet om fremmedspråk 
ved å ta eksamen som privatist i ett av disse språkene (jfr. vedlegg 1 til rundskriv F-12-08, s. 17).

Fritak
Se vedlegg 1 til rundskriv F-12-08, s. 16 for regler ved fritak fra kravet til fremmedspråk. 

 



2 Denne videreføringen kan brytes om man velger fremmedspråk nivå III som påbygging til nivå II i fellesfaget.  
Samlet antall timer innen eget programområde må likevel være 560 (jfr. vedlegg 1 til rundskriv F-12-08, s. 25).

språkFag som programFag

I løpet av Vg1 skal valgene for de neste to årene gjøres. De fleste programfag har en ramme på 140 timer, og på  
Vg2 og Vg3 vil fellesfag (obligatoriske fag) og programfag (elevens egne valg) utgjøre cirka halvparten hver av 
elevens skolehverdag. Det stilles imidlertid en del krav til elevenes valg av programfag, og man må se Vg2 og  
Vg3 i sammenheng:

Steg en: 
eleven velger et programområde til fordypning: 

programområde for språk, samfunnsfag og økonomi •	
programområde for realfag•	
programområde for formgivingsfag •	

(Dette er elevens programområde)

Steg to: 
eleven velger to fag innenfor det valgte programområdet 
(Dette er elevens programfag)

Steg tre: 
eleven velger i tillegg nok et programfag, dette kan velges fritt fra hvilket som helst programområde innen studie-
forberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama)  
Dette valget faller bort på Vg3 hvis eleven ikke hadde fremmedspråk på ungdomstrinnet! (Jfr. vedlegg 1 til rundskriv 
F-12-08, s. 4 og 20)
(Dette er elevens valgfrie programfag)

Her gjelder følgende: 

Eleven kan velge et tredje fag fra sitt programområde•	
Eleven kan velge fra et annet programområde •	
Eleven kan følge dette faget i to år, eller velge et nytt programfag på Vg3 •	

Timeplanen vil kunne se slik ut:

Vg1 Fellesfag
842 t.

Vg2 Fellesfag
420 t.

To programfag fra eget 
programområde

140 t. + 140 t.

Valgfritt programfag

140 t.

Vg3 Fellesfag
421 t.

To programfag fra eget 
programområde

140 t. + 140 t.
(videreføring2)

Valgfritt programfag
140 t. 

Kun hvis eleven hadde fremmed-
språk på ungdomsskolen! 
(Jfr. vedlegg 1 til rundskriv  

F-12-08, s. 4 og 20) 



studieforberedende 
utdanningsprogram

Utdanningsprogram  
for musikk, dans og drama

Utdanningsprogram  
for idrettsfag

programområde for språk,  
samfunnsfag og økonomi

programområde for realfag

programområde  
for formgivingsfag

Utdanningsprogram  
for studiespesialisering

Fra og med opptak til høyere utdanning til studieåret 2011-2012 vil alle programfag innen ”Fremmedspråk” med  
et omfang på 140 timer gi 0,5 tilleggspoeng, bortsett fra ”Fremmedspråk” III som gir 1,0 tilleggspoeng. Det gis  
også tilleggspoeng for realfag. For ”Fremmedspråk” og realfag gis det maksimalt 4 poeng (jfr. rundskriv F-15-08: 
Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften).

Rundskrivet som det her henvises til og andre viktige dokumenter finnes på Fremmedspråksenterets hjemmeside:
http://www.fremmedspraksenteret.no/dokumenter


