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• En klasse som er samlet i flere fag
• Faglig samarbeid og fokus på tema
fra ulike faglige innfallsvinkler
• Teknologi og Forskningslære
(TekForsk) som ”lim” mellom fagene
• Helhetstenking
• Jobbe smartere
• Faglig og teoretisk kunnskap
kombinert med kreativitet
• Ulike læringsarena
• Utvida rammetimer
• Styrt fagvalg, men allikevel stor
fleksibilitet.
• Alle har Kjemi1, Fysikk1, TekForsk1
og Realfagsmatematikk felles. Et
valgfritt programfag i vg2 og flere
valgmuligheter i vg3. Velg ut fra
interesse og videre studier.
• Studiekompetanse med spesielle
fagkrav for videre realfagsstudier
• Mulighet for å forskuttere studier
på universitetsnivå
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(norsk, engelsk, fremmedspråk, geografi,
samfunnsfag, historie, religion, kroppsøving,
matematikk, naturfag)
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