
BLOKKOVERSIKT SKOLEÅRET 2023-2024 - STUDIESPESIALISERENDE 
FOR VG2:

BLOKK BLOKK

2A fysikk 1 IT1 kjemi 1 psykologi 1 rettslære 1 historie og 
filosofi 1

økonomistyring
samfunns-
økonomi 1

sosiologi og 
sosialantropologi

2A

2B fysikk 1 fysikk 1 biologi 1 kjemi 1 psykologi 1 rettslære 1 engelsk 1 økonomistyring
samfunns-
økonomi 1

kommunikasjon 
og kultur 1

kinesisk 
nivå I

2B

2C fysikk 1 geofag 1 biologi 1 kjemi 1 psykologi 1 engelsk 1 økonomistyring latin 1 sosiologi og 
sosialantropologi

design og 
arkitektur 1

toppidrett 1 2C

2D matematikk R1 matematikk S1 matematikk 2P 2D

I Vg2 skal du velge fire fag, ett fag i hver blokk. Minst to av fagene må være innenfor eget programområde (realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi)
I blokk 2D tilhører R1 og S1 både realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 2P er et fellesfag, og kan ikke brukes som ett av de to fagene fra eget programområde.
Toppidrett 1 krever egen søknad til avdelingsleder for idrettsfag, Petter Dalen.

BLOKKOVERSIKT SKOLEÅRET 2023-2024 - STUDIESPESIALISERENDE
FOR VG3:

 
BLOKK BLOKK

3A IT2 kjemi 2 (*) geofag 2 matematikk R2 (*) psykologi 2 engelsk 2 (*)
økonomi og 

ledelse
sosialkunnskap latin 2 (*) breddeidrett 3A

3B fysikk 2 (*) kjemi 2 (*) biologi 2 matematikk S2 (*) matematikk R2 (*) psykologi 2 engelsk 2 (*)
samfunns-

økonomi 2 (*)
rettslære 2 3B

3C fysikk 2 (*) kjemi 2 (*) matematikk S2 (*) matematikk R2 (*) psykologi 2 
kommunikasjon 
og kultur 3 (*)

kinesisk nivå II (*)
økonomi og 

ledelse
politikk og 

msk.rettigheter
tysk I+II (*)

design og 
arkitektur 2

toppidrett 2 (*) 3C

Nettskole tysk nivå III (*) fransk nivå III (*) spansk nivå III (*)

I Vg3 skal du velge tre fag, ett fag i hver blokk. Minst to av fagene må bygge på fag du har hatt i Vg2, og være fra eget programområde. Det tredje faget kan velges fritt.

Blokk 2C og 3C er lagt parallelt slik at fag i disse blokkene kan velges av alle elever på Vg2 og Vg3 (ST og ID) under forutsetning at det er ledig plass i faggruppene, og at en har eventuell faglig forutsetning for å kunne ta faget.

(*) = faget kan bare tas av elever som har tatt tilsvarende Vg2-fag


