Studiespesialisering
med toppidrett

- Tid til toppidrett og skole samtidig
- Studiespesialisering over 4 år
- Generell og spesiell studiekompetanse
- Samme fagtilbud som studiespesialisering

Et samarbeid mellom skole og idrett
Som elev på toppidrett har du færre undervisningstimer på skolen hver uke, slik at du får tid til å gjøre
en god innsats både på skolen og på idrettsarenaen.
Du vil ha tid til å gjøre unna mye av leksene dine i
skoletida, og vi tilbyr hjelp med leksene i matematikk
og fremmedspråk. Den organiserte idretten er ansvarlig for idrettsdelen av opplegget, mens Molde vgs. er
ansvarlig for skoledelen.
Mulighet for full fordypning i fag
Toppidrettstilbudet vårt er organisert slik at du kan
oppnå full fordypning innen realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Dette gjør deg kvalifisert til å
søke deg inn på alle slags studier ved høyskoler og
universitet, også de som krever spesiell studiekompetanse. I faktaboksen ser du hvilke fag skolen tilbyr.
Søknad og inntaksregler
Du søker på vanlig måte i Vigo før 1. mars, og studiespesialisering med toppidrett må stå som førsteønske for at du skal bli vurdert i inntaksprosessen. Før
1. mars må du også fylle ut og sende inn et egenerklæringsskjema, dette finner du både på skolens og
Møre og Romsdal fylkeskommunes hjemmesider. Den
organiserte idretten vurderer søkernes idrettslige nivå,
gjennomføringsevne,
gjennomføringsvilje
og
utviklingspotensial, som resulterer i en idrettslig
karakter. På grunnlag av denne karakteren gis det
tilleggspoeng ved inntaket.

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.

Søknadsfrist: 1. mars i Vigo
Kontakt
Marianne Gjelstenli Anderson
Ass. rektor
71 28 31 02
marianne.anderson@mrfylke.no
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Rådgiver
71 28 31 16
hilde.myrland@mrfylke.no
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