SandvikaVgs
Informasjon om Utveksling vg2

FAGKRAV
Rundskriv F-12-08 styrer hva som skal til for å få godkjent året ute som en del av det
3årige løpet i kunnskapsløftet
For SSP elever: Du må ha 2 programfag som du kan bygge videre på i vg3. Disse må være fra
samme programområde. Enten fra programområde for realfag, eller for språk, samfunn og
økonomi.
For MK elever: Du må ha minimum 15 t ukentlig programfag innen mediefag. Du må ta
samfunnsfag og geografi som privatist.

Du må ha faget matematikk. Velg nivå mht hvilket nivå du ville valgt dersom du var hjemme
(
2P,S1 eller RI)
Du må ha fremmedspråket ditt.

MK: elevene må ta samfunnsfag som privatist.

Fagene velger du sammen med din veileder på den skolen du får tildelt. Fagvalget på denne skolen
bestemmer hvilke fag du skal ha i vg2 og derfor også de fagene du kan fortsette med i vg3.
Noen elever er usikre når det gjelder valg av fag. Vi råder dere derfor til å bruke oversikten over
programfag oversatt til engelsk som veileder når dere velger fag på skolen. Rådgiver/veileder på
mottak skolen vil da lettere kunne finne et fag som ligner det vi har .

htt ://www.udir.no/Stottemen /En lish/Curriculum-in-En lish/ en lish/U er-secondar
education-/

Krav til dokumentasjon
Dokumentasjonen leveres Pål Kristensen ved hjemkomst. Husk at skoleåret ikke kan godkjennes
uten denne dokumentasjonen.
Formell dokumentasjon fra skolen i utlandet. Dette kan være en karakterutskrift over samtlige
fag med timefordeling , stemplet fullført og bestått.
Kopi av læreplan i fagene fra utlandet, fagbeskrivelser, eller dersom det er vanskelig Kopi av
innholdsfortegnelsen i lærebøkene med påføring av hvilke emner som er gjennomgått
(underskrift av faglærer)
Skolen du returnerer til godkjenner utdannelse fra utlandet når du er tilbake i Norge

AKERSHUS
fylkeskommune

Søknadsskjema for forhåndsgodkjenning av
studieår i utlandet

Personalia

Fødselsnummer (11
siffer)

E-post

Telefonnummer

Adresse

Nåværende
opplæringsløp
Navn på skole

Utdanningsprogram / Klasse

Navn på kontaktlærer og rådgiver

Skoleår i utlandet

Hvis ja, hvilken?
Hvis nei, hvordan er oppholdet
organisert?
(gjennom norsk skole, funnet skole på
egenhånd, osv.)
Navn på land og skole

Tidspunkt for oppholdet

o

Hvilket utdanningsprogram/
programområde ønsker du å få
godkjent fra utlandet
Hvilken form for opplæring
planlegger du året etter
utenlandsoppholdet (læretid,
påbygg, osv.)

Beskrivelse av planlagt opplæring i
utlandet:
o

Planlagte fellesfag med
timetall

o

Planlagte programfag med
timetall

Legg ved dokumentasjon

Annen relevant informasjon

Dato

Underskrift

AKERSHUS
/ fylkeskommune

Søknadsskjema for godkjenning av studieår i
utlandet

Personalia
Navn

Fødselsnummer (11
siffer)

E-post

Telefonnummer

Adresse

Tidligere opplæringsløp i Norge
Navn på skole

Hvilket utdanningsprogram var du
elev på l' Norge og på hvilket nivå

Har du fått forhåndsgodkjent året
i utlandet? (ja eller nei)

Skoleåret i utlandet

Reiste du gjennom en
utvekslingsorganisasjon?
Hvis ja, hvilken?
Hvis nei, hvordan var oppholdet
organisert?
(gjennom norsk skole, funnet skole på
egenhånd, osv.)
Navn på skole og land
Nivå du søker om godkjenning for
eller Vg2)
Tidspunkt for oppholdet

Hvilket utdanningsprogram/
programområde ønsker du å
få godkjent fra utlandet
Hvilken fonn for opplæring
planlegger du året etter
utenlandsoppholdet
(læretid, påbygg, osv.)
Beskrivelse av gjennomført opplæring i
utlandet:

e Fellesfag med timetall o
Programfag med timetall
Legg ved dokumentasjon på bestått
utdanning

Annen relevant informasjon

Dato

Underskrift

Send skjemaet til skolen som er ansvarlig for godkjenning av ditt utdanningsprogram (Sandvika: ass
rektor Pål Kristensen ) sammen med dokumentasjon. Merk konvolutten «Godkjenning av år i
utlandet",

Huskeliste
Du er selv ansvarlig for å lese deg opp på historie ( for SSP elever) og norsk fra vg2. Fagene er
avsluttende i vg3.
Du må Søke skoleplass innen 1,3,
Du må melde fra at du reiser til skolen dersom du vil beholde fortrinspoengene du har på Sandvika
vgs for inntak til vg3. ( for SSP elever)
Skolen kan ikke gi deg godkjenning av året før du er tilbake med skoleåret fullført og bestått. Ved
spørsmål om krav til fag, viser vi til oversikten over fagkrav over.
Du må levere inn dokumentasjon til ass rektor Pål Kristensen ved hjemkomst ( se vedlagt skjema)

