Nå kan du velge topplinje business på

så blir du blant de beste

Nytt tilbud 2018/19
Forser økonomifag på VG1 og bli klar for en av disse skolene
innen økonomi og ledelse.

Vi kan — vil du?

Hvorfor?
Et tilbud for høyt motiverte elever som ikke nødvendigvis vil satse på realfag.
En tilpasset pakke med de mest relevante ledelses- og økonomi-fagene
samtidig som du har valgfrihet til å velge blant andre fagområder.
Forsering av fag på VG1 gir fleksibilitet resten av skoleløpet:
—o
Enklere å finne hva man skal velge som fordypningsfag
på vg2/vg3
—o
Ingen konsekvenser av eventuelt «feilvalg» på vg1
—o
Stor grad av valgfrihet på vg3 (se tabell)

Hvordan?
VG1
—o
—o

Introduksjon til økonomifagene gjennom faget markedsføring
og egen innovasjonscamp.
4 timer undervisning ekstra i uken
Innovasjonscamp hvor du jobber «døgnet rundt» i 72 timer med et case
på skolen

VG2

Alle skal starte ungdomsbedrift på vg2. Her lærer du ledelse,
kreativitet, samarbeid og problemløsning i praksis

VG3
—o
—o
—o

Du velger mellom:
Ta et fag ekstra, mulighet til fordypning eller andre fag som IT- eller mediefag
Ta et fag på universitet eller høyskole
Forbered deg på tester og opptaksprøver på utenlandsstudier (SAT/TOEFL)

Du får et fullverdig matematikktilbud med det som kreves på universitetene.
Vi krever at du minimum fullfører matematikkursene S1+S2 eller R1.

FAG OG TIMEFORDELING

VG1

VG2

VG3

Norsk

4

4

6

Matematikk

5

Naturfag

5

Engelsk

5

Fremmedspråk

4

Historie

5

(R/S)

4
2

Samfunnsfag

3

Geografi

2

Religion og etikk

3

Kroppsøving

2

Markedsføring og ledelse 1

5

2

Markedsføring og ledelse 2

5

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

5

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
Valgfrie programfag
Markedsføringsledelse på BI

4

5
5

(eksempel)

2

5-10
7,5 ST. P.

Kreativitet og innovasjon
Vi ønsker å gi deg som elev trening i og verktøy til å tenke nytt.
Samfunnet, arbeidslivet og næringslivet trenger mennesker som tenker
utenfor boksen, som er opptatt av å utvikle nye produkter,
finne nye løsninger og skape ny aktivitet.

Samarbeid
Nyskapning skjer gjerne ved deling og samarbeid, og alt tyder på
at dette vil bli en av dem enst etterspurte egenskapene i arbeidslivet.
Vi ønsker at du skal bli dyktig på dette. Gjennom relevante oppgaver
blir du utfordret på samarbeid og kommunikasjon
med andre elever og næringslivet.

Digitalisering
Sandvika fører an, med en helhetlig og innovativ digital
pedagogisk praksis. Vi jobber mye med simulering og et bredt
utvalg digitale verktøy i økonomifagene. Vi har også et tett
og bredt samarbeid med offentlig og privat næringsliv.
Vinner av Senter for IKTs innovasjonspris 2016

Lyst til å vite mer?
sandvika.vgs.no
cecilie.mohr@sandvika.vgs.no

