Studiespesialisering

- Bredt fagtilbud
- Godt faglig og sosialt miljø
- Bli kjent-aktiviteter

Bredt fagtilbud
Elever på studiespesialisering hos oss kan velge mellom et stort antall valgfrie programfag i Vg2 og Vg3,
innenfor områdene språk, samfunnsfag, økonomifag og realfag. Det gir deg god mulighet til å ta fag
du er særlig interessert i. Du kan i tillegg velge et fag
fra andre utdanningsprogram. Fra høsten tilbyr vi for
eksempel breddeidrett som valgfritt programfag.
Godt faglig og sosialt miljø
Lærerne på skolen vår har høyt faglig engasjement og
samarbeider i faste faglag der de stadig utvikler undervisningsopplegg og vurderingsmetoder. Vi tilbyr hjelp
med leksene i matematikk og fremmedspråk i studietida
hver uke, altså utenom undervisningen. Kontaktlærerordningen er sterk ved vår skole, med ukentlig klassens
time. I programfagene blir du kjent med elever fra ulike
klasser, og du kan delta på hybelkvelder, spillkvelder,
skoleteater og råd og utvalg på skolen. Vi har eget miljøteam med hybelkontakt, som støtter elevene våre og
bidrar ekstra til trygghet og trivsel i skolehverdagen.
Bli kjent-aktiviteter og makkergrupper
Som ny elev på vgs får du mye nytt å forholde deg til, og
derfor bruker vi god tid på å bli kjent i starten av skoleåret.
Du får en fast makkergruppe å sitte sammen med i timene
starter kontaktlærerne klassene med faste makkergrupper
på fire elever, som sitter sammen i alle timer de første
ukene. De første ukene holdes en ekstra klassens time med
bli kjent-aktiviteter og bli kjent-samtale med kontaktlæreren din. Vi har også en egen aktivitetsdag i oppstartsuka
der klassen får løse artige oppgaver sammen, og ha felles
måltid.

Programområder

Språk: Engelsk 1 og 2, språk nivå 3 i tysk, fransk
og spansk.
Samfunnsfag: Sosiologi og sosialantropologi,
psykologi, samfunnsgeografi, politikk og menneskerettigheter, sosialkunnskap, rettslære, historie og
filosofi.
Økonomifag: Markedsføring og ledelse,
økonomistyring, økonomi og ledelse.
Realfag: Matematikk S og R, fysikk, kjemi, biologi,
teknologi og forskningslære, informasjonsteknologi, geofag.
Fra andre utdanningsprogram: Breddeidrett,
foto og grafikk, BILDE film & foto, kunst og
skapende arbeid, og grafisk design.
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