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Vardafjell videregående skole ligger midt i Hauge-
sund og er en studieforberedende skole med et 
bredt fagtilbud. Elevene trives godt og skolen har 
engasjerte og dyktige ansatte som legger til rette 
for at du får et godt og lærerikt skoletilbud. Og 
du – visste du at Vardafjell er den eneste  skolen 
som har ansatt elever som hjelper deg med skole-
arbeidet og i tillegg har 25 elevmentorer som 
 jobber for at du som Vg1-elev skal trives?

Vardafjell tilbyr to studieforbere-
dende utdanningsprogram på Vg1: 
studiespesialiserende og medier og 
kommunika sjon. På Vg1 studiespesial-
iserende har du flere ekstra valg-
muligheter. Du kan velge forsknings-
klasse, internasjonal klasse eller 
breddeidrett.

Elever på studiespesialiserende har 
tre valg på Vg2 og Vg3. Du kan velge 
studie spesialiserende med realfag, 
studie spesialiserende med språk, 
samfunns fag og økonomi eller IB-Inter-
national  Baccalaureate. 

Studietilbud på 
Vardafjell 



Studiekompetansen du får på Vardafjell gir deg  tilgang 
til 1400 offentlige studier i Norge. I tillegg åpner det 
dørene til et uendelig antall private skoler, utenlands-
studier og nettstudier. 2021 gav ny rekord i antall 19 
åringer som ønsker å studere.
– Velg studiespesialisering for å få tilgang til disse!

Valg av programområde 
Du  velger program fag for Vg2 i løpet av andre 
semester på Vg1. Her vil du få god  veiledning, 
slik at fagvalget ditt blir riktig ut fra dine 
evner og interesser. 

Programområde for  realfag 
Vi tilbyr alle de sentrale realfagene. Hvis du er 
ekstra interessert i teknologi og realfag, kan 
du velge Forskningsklassen og ta programfa-
get Teknologi og forskningslære 1 allerede på 
Vg1. 

Noen studier (lege-, veterinær-, ingeniørstudi-
er etc.) har spesielle opptaks krav og krever at 
du har full fordypning i noen realfag, det som 
kalles spesiell studiekompetanse. 

Programområde for språk,  
samfunnsfag og økonomi 
Programområde for språk, samfunnsfag og 
økonomi byr på mange  spennende fag som gir 
innsikt i deg selv og samfunnet vi lever i.   
Med fag fra dette programområdet vil du 
 oppnå generell studiekompetanse. Denne 
studiekompetansen åpner dørene til mer 
enn 90% av mulige studier ved universitet og 
høyskoler i Norge og utlandet. 

Forskningsklasse
For deg som er glad i realfag! Forskningsklas-
sen er et studiespesialiserende tilbud til Vg1-
elever med ekstra fokus på realfag. Det legges 
vekt på kontakt med lokalt næringsliv for å 
få innblikk i realfag i praksis. I denne klassen 
kan du ta faget Teknologi og forskningslære 1 
på Vg1. Dette er et spennende og praktisk fag 
der du blant annet får jobbe med program-
mering av teknolego, dataloggere, vindmølle-
konstruksjon, rakettprosjekt og 3D-printing.

Velger du Forskningsklassen  på Vg1 kan du ta 
faget Teknologi og forsknings lære 1 på Vg1.

Internasjonal klasse på Vg1
I Internasjonal klasse på Vg1 vil deler av 
undervisningen foregå på engelsk i noen av 
fagene. Den internasjonale klassen er en vanlig 
studiespesialiserende Vg1-klasse, men den vil 
i tillegg gi deg en forsmak på hvordan det er å 
gå på IB.  Du står helt fritt til å velge mellom 
IB eller å fortsette på vanlig studiespesialiser-
ende  program på Vg2. 

Breddeidrett på Vg1
Elevene på Vardafjell har mulighet til å 
starte på et Vg2-fag allerede mens de er 
elever på Vg1. Dette gir muligheten til å 
ta et ekstra programfag på Vg3, eller å 
redusere antall undervisningstimer med fem 
timer per uke.   
 
Ved å velge breddeidrett 1 i tillegg til de 
ordinære fagene på Vg1, får du en skoleh-
verdag med mer fysisk aktivitet. Da kan du 
kombinere et skolefag med en idrett du liker 
og få trent i løpet av skoledagen.

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, 
SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 
• Engelsk 1 
• Engelsk 2 
• Psykologi 
• Rettslære 
• Kommunikasjon og kultur 
• Sosiologi og sosialantropologi 
• Politikk og menneskerettigheter 
• Markedsføring og ledelse 
• Entreprenørskap og    
  bedriftsutvikling 
• Økonomistyring 
• Økonomi og ledelse 
• Spansk/Tysk/Fransk  
• Historie og filosofi 
• Matematikk for språk/samfunnsfag: 
S1+S2 eller R1+R2 

PROGRAMOMRÅDE FOR 
REALFAG 
• Biologi 
• Fysikk 
• Kjemi 
• Teknologi og forskningslære 
• Informasjonsteknologi (IT) 
• Geofag 
• Matematikk for realfag: R1 + R2 
eller S1+S2 

PROGRAMOMRÅDE FOR 
IDRETT
• Breddeidrett

#utnyttpotensialetditt



IB er et internasjonalt studiespesialiserende 
utdannings program du velger på Vg2 og Vg3. Et 
IB- vitnemål er noe du vil ta med deg resten av livet 
og som vil fungere som en internasjonal døråpner, i 
tillegg til å gi deg muligheter til å studere i Norge. 

Kunne du tenke deg å 
snakke og skrive engelsk 
flytende?  Vil du fordype 
deg i flere fag? Har du 
lyst på et internasjonalt  
 vitnemål som åpner nye 
dører? 

Som IB-elev vil du ha undervisning på engelsk i 
alle fag, unntatt i faget  Norwegian og eventu-
elle andre språkfag du velger. Dette gjør at du 
blir flytende i både skriftlig og muntlig engelsk. 
Alle IB-elever får spesiell  studiekompetanse, 
og du velger selv om du ønsker å fortsette 
med fremmedspråk eller heller vil fordype deg 
mer i andre fag. 
 
På IB er det færre elever i faggruppene i flere 
av fagene, og du velger kun seks fag som du 
har i både Vg2 og Vg3. I tillegg skal du ha faget 
Theory of know ledge og et Creativity-Activi-
ty-Service-program (CAS). Som IB-elev skal du 
også gjennomføre ditt eget forskningsprosjekt 
(Extended Essay) i ett av de fagene du liker 
best. Da vil en av faglærerne bli din veileder, 
og du får en erfaring som vil være veldig nyttig 
når du skal studere videre på universitet eller 
høyskoler i Norge eller i utlandet. Dette kan 
du lese mer om på nettsiden vår.   

På IB-linjen tilbys noen fag online. Det gjør at 
du kan velge flere fag, blant  annet Economics. 
Les mer om dette og de andre IB-fagene på 
nettsiden vår.   
 
Går du første året på Vardafjell, har du anled-
ning til å finne ut mer om IB før du tar valg for 
Vg2 og Vg3. Mange av IB-elevene våre velger 
Internasjonal klasse på Vg1 dette er ingen 
forutsetning for å søke på IB på Vg2. 

 
Norwegian A 
literature

English A
language and 
literature

  English B

French B/ab 
initio

 Spanish B/ab 
initio

 
German B/ab 
initio

History

 Psychology

 Economics 
(online course)

  Biology

 Chemistry

 Physics

  Mathematics 
AI
Mathematics 
AA

1
Studies in 

language and 
literature

2
Language
acquistion

3
Individuals

and Societies

4
Experimental

Sciences

5
Mathematics

Group Subjects

- Inquirers
- Knowledgeable
- Thinkers
- Communicators
- Principled

- Open-minded
- Caring
- Risk-takers
- Balanced
- Reflective

“      The IB has made me become a 
more  enduring person, and more 
appreciative of learning. The IB has 
not only shaped me as a student, 
but also in a positive way as a 
person. I have got a new  approach 
to difficult subjects/problems, and 
 instead of thinking “I have never 
done this”,  now think “I will figure 
this out. Nancy Herz  

former IB student
2013 - 2015 ” 

As IB learners we strive to be

#educationforabetterworld



Studieforberedende  Medier 
og kommunikasjon 
Medier og kommunikasjon er et utdannings-
program med mange unike muligheter. Her 
får du jobbe med både praktiske og teoretiske 
fag. Det første året får du grunnleggende 
opplæring i programvare og utstyr som du 
trenger for å lage gode produkter i medie-
bransjen. På Vg2 og Vg3 får du økt frihet til å 
fordype deg i det du er spesielt interessert i.

Ved å velge medier og kommunikasjon vil du 
videreutvikle dine kreative evner og digitale 
ferdigheter, som vil være verdifullt i alle typer 
studier etter videre gående skole. Dette vil 
også være etterspurt kompetanse i din fram-
tidige yrkeskarriere.  
 
På medier og kommunikasjon får du jobbe 
med tekst, foto, film, lyd, nye medier og graf-
isk design. Du lærer å utforme budskap, velge 
riktig uttrykk, layout og hvilke virkemidler du 
kan bruke for å nå fram med budskapet ditt.    
Velger du medier og kommunikasjon, vil du 
også få jobbe med entreprenørskap. Da får 
du muligheten til å etablere din egen ung-
domsbedrift sammen med andre elever. 
Dere vil da starte, drive og avslutte en ekte 
inntektsbringende bedrift i løpet av ett 
skoleår.     
   
I tillegg til praktisk undervisning lærer du deg 
å forholde deg til mediene på en bevisst og 
kritisk måte. Du lærer hva som er lov og ikke 
lov i mediene, hvordan man blir påvirket og 
hvordan du kan avsløre hva som er sant og 
ikke sant i mediene. 

Med generell studiekompetanse kan du søke 
de fleste studier ved høyskoler og universitet.

Du finner oss på @mediavardafjell på Insta-
gram og mk vardafjell på Youtube.

Vardafjell vidergående skole / Rogaland Fylkeskommune 
Spannaveien 25 / 5531 Haugesund / Tlf 52 70 99 10
Vardafjell - vgs@skole.rogfk.no / www.vardafjell.vgs.no

Ta kontakt med oss om 
du vil ha mer informasjon

Rektor - Ragnhild Aspen Alvsaker
ragnhild.aspen.alvsaker@skole.rogfk.no 
52 70 99 20 / 456 11 716 

Rådgiver - May Britt Haugland
may.britt.haugland@skole.rogfk.no 
52 70 99 25 / 459 74 657 
Youtube: Rådgiver Vardafjell vgs

IB-koordinator – Gro Torill Steinsnes Nypan 
gro.nypan@skole.rogfk.no  
52 70 99 27 / 951 86 186 

Inntaksansvarlig - Finn Morten Jacobsen
finn.morten.jacobsen@skole.rogfk.no 
52 70 99 23 / 977 30 051 

Facebook:   www.facebook.com/vardafjell
Instagram:  @vardafjell

Ungdomsbedrift – skaper-
glede, praksis og innovasjon
På Vardafjell har vi mottoet “framtiden starter 
her”, og vi tilbyr elever å ha ungdomsbedrift i 
flere fag, både på medier og kommunikasjon og 
studie spesialiserende.  Vi tilbyr faget Entre-
prenørskap og bedriftsutvikling, som kan være 
ett av fagene du velger om du ønsker et spen-
nende løp innenfor bedrift og markedsføring. 
 
Å være del av en ungdomsbedrift vil gi deg god 
praktisk erfaring som vil være gull verdt å ta 
med seg senere i arbeidslivet. Ungdomsbedrif-
tene arbeider ut fra idéer, driver produksjon, 
salg, har kunder, jobber med virkelige penger 
og fører regnskap. 
 

Medier og kommunikasjon er en kreativ 
og praktisk vei til studiekompetanse.

På Vardafjell forbereder vi 
våre elever på framtidens
utfordringer i et godt og 
aktivt skolemiljø.

Med et bredt studietilbud 
med internasjonalt fokus 
åpner vi dører mot verden.

#framtidenstarterher


