STUDIESPESIALISERENDE
UTDANNINGSPROGRAM

TØNSBERG 2019/20
SØKNADSSKJEMA VG1 TOPPIDRETT
Etternavn

Fornavn

Folkeregistrert adresse

Postnr.

Fødselsnummer (VIKTIG! Må fylles ut)

Poststed

Mobiltelefon

E-post

Hybeladresse

Krav til timetall og fagsammensetning:

Hvis du velger praktisk matematikk, kan du ikke fordype deg i

For å få vitnemål og generell studiekompetanse fra studie-

realfaglig matematikk i Vg2 og Vg3.

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Telefon

Hjemstedskommune (ifl g. Folkeregisteret)

Fylke (ifl g. Folkeregisteret)

Nærmeste foresatte

Adresse

Mobiltelefon foresatt 1

Postnr./poststed

E-post

Mobiltelefon foresatt 2

spesialiserende utdanningsprogram, må du ha minimum
90 skoletimer per uke over 3 år. Av disse timene er 60 timer

Matematikk – 1T

obligatoriske fellesfag med 30 timer fellesfag i Vg1, 15 timer

Hovedområder: Tall og algebra, geometri,

fellesfag i Vg2 og 15 timer fellesfag i Vg3. (Timetallene er

sannsynlighet og funksjoner.

Språkvalg: Se regler for valg av fremmedspråk på side 17.

oppgitt i 45 minutters enheter per uke).

Tysk fellesfag 2

Spansk fellesfag 1

Spansk fellesfag 2

Spansk fellesfag 1+2*

Matematikk – 1P
Videre må du ha minimum to programfagenheter fra

Matematikken i dette kurset er noe lettere og mer praktisk

samme programfag i ditt valgte programområde (realfag

orientert enn i 1T. Hovedområder: Tall og algebra, geometri,

eller språk, samfunnsfag og økonomi) både på Vg2 og Vg3.

økonomi, sannsynlighet og funksjoner.

Informasjon utover dette finnes i UDIRs rundskriv Udir-1-2017
Kunnskapsløftet, fag- og timefordeling og tilbudsstruktur.

Matematikkvalg:

imidlertid ikke ta stilling til før etter juleferien første skoleår. I
Vg1 får elevene basiskunnskaper i fagområder som gjør det
enklere å planlegge videre. Det arrangeres dessuten informasjonsmøter med både elever og foresatte. Vi har fokus på
elevenes trivsel og ser det som en viktig oppgave å følge opp
hver enkelt elev.

Matematikk 1P

(se beskrivelse på side 17).

Idrettsgren:

språket 4 timer i uka over minimum to år.
Basis/andre idretter

Noen elever er ofte usikre når det gjelder valg av programområde og programfag for Vg2 og Vg3. Dette trenger de

Matematikk 1T

2. fremmedspråk
Vi tilbyr spansk 1, spansk 2, spansk 1+2 og tysk 2. Du må ha

Vg1

NB: Hvis det er færre en 15 søkere til et fag, forbeholder skolen seg retten til ikke å starte faget.

Det er likevel noen regler for ditt valg. Har du gjennomført tysk
eller spansk på ungdomsskolen, så viderefører du samme fag
hos oss på nivå 2 i Vg1 og Vg2. Har du gjennomført et annet

Kampidrett

Fotball

Golf

Håndball

Sykling

Langrenn

Roing

Klubb:

Idrettsbakgrunn: Attester skrives på eget ark og vedlegges

2. fremmedspråk enn tysk eller spansk på ungdomsskolen,
starter du med spansk nivå 1 på WANG. Har du ikke har hatt 2.

Tidligere skolegang:

fremmedspråk på ungdomsskolen, begynner du med spansk

Avgangsår

Jeg har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen:

Ja

Nei

Språk:

Ungdomsskole/vg.skole

1+2, som går over tre år. Dette innebærer at du vil få redusert
timetall til valgfritt programfag i Vg3 med 5 uketimer.

Vg2 og Vg3
Elever ved WANG Toppidrett Tønsberg velger to eller tre
programfag i Vg2. Dette fordi det er obligatorisk å bygge videre

Eventuell annen tidligere utdanning:

på to av programfagenheten innen samme programområde

Tidsrom

Skole

fra Vg2 til Vg3. Elever som ikke har hatt fremmedspråk i 3 år
på ungdomsskolen, må ta hensyn til dette ved valg av
programfag allerede på Vg2.

Matematikk 1T eller 1P
I Kunnskapsløftet er matematikk blitt et obligatorisk 2-årig fag.
5 timer i Vg1 og 3 timer i Vg2. Du kan velge mellom teoretisk
matematikk (1T) og praktisk matematikk (1P). Dette valget
foretas på søknadsskjema for Vg1.

Hvis du lurer på om det studiet du har planer
om å søke på etter videregående skole krever
spesielle fag, finner du en fullstendig oversikt på

Søknaden blir ikke behandlet før kopi av siste halvårsvurdering (evt vitnemål) er mottatt.

Hvis du har vedtak om spesialundervisning, og ønsker dette på WANG, bør dokumentasjon vedlegges søknaden. Dette fordi PPT i hjemfylket ditt
må søkes på nytt. Første avdrag skolepenger er kr 2 000,– (resten deles opp i 8 terminer). Bankgiro med kidnummer vil bli sendt sammen med
opptaksbekreftelsen. Innmeldingen skjer etter gjennomsyn av og i henhold til gjeldende skoleplan og innmeldingsvilkår.

www.samordnaopptak.no

Sted, dato
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Foresattes underskrift

Søkerens underskrift

Søknaden sendes følgende postadresse innen søknadsfrist 1. mars 2019: WANG Toppidrett Tønsberg, Postboks 84, 3109 Tønsberg.
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TØNSBERG 2019/20
SØKNADSSKJEMA VG2 TOPPIDRETT
Etternavn

Fornavn

Folkeregistrert adresse

Postnr.

Mobiltelefon

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Fødselsnummer (VIKTIG! Må fylles ut)

Poststed

E-post

Telefon

Fylke (ifl g. Folkeregisteret)

Nærmeste foresatte

Adresse

Mobiltelefon foresatt 1

Mobiltelefon foresatt 2

Folkeregistrert adresse

Postnr.

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Fødselsnummer (VIKTIG! Må fylles ut)

Poststed

E-post

Telefon

Hjemstedskommune (ifl g. Folkeregisteret)

Fylke (ifl g. Folkeregisteret)

Postnr./poststed

Nærmeste foresatte

Adresse

E-post

Mobiltelefon foresatt 1

Postnr./poststed

E-post

Mobiltelefon foresatt 2

Idrettsgren:

Spansk fellesfag 1

Spansk fellesfag 2

Spansk fellesfag 1+2*

* Spansk alle tre år for elever som ikke har 2. fremmedspråk på ungdomsskolen

Basis/andre idretter
Kampidrett

Vg2 Obligatorisk fellesfag matematikk: (For de som ikke velger matematikk programfag i Vg2)

Matematikk 2P (praktisk)

Idrettsgren:

Fotball
Volleyball

Golf

Håndball

Sykling

Langrenn

Ishockey

Roing

Klubb:

Idrettsbakgrunn: Attester skrives på eget ark og vedlegges

Velg programområde og 2 eller 3 programfag (Minst 2 av fagene innenfor samme programområde)

Basis/andre idretter
Kampidrett

Fotball
Volleyball

Golf

Håndball

Sykling

Langrenn

Ishockey

Vg3: PROGRAMOMRÅDE for språk,
samfunnsfag og økonomi

Roing

Klubb:

Idrettsbakgrunn: Attester skrives på eget ark og vedlegges

Velg programområde og 2 eller 3 programfag (Minst 2 av fagene innenfor samme programområde)
Vg2: PROGRAMOMRÅDE

Vg2: PROGRAMOMRÅDE for realfag

for språk, samfunnsfag og økonomi
BLOKK 1

Fornavn

Hybeladresse

Språkvalg: Se regler for valg av fremmedspråk på side 17.
Tysk fellesfag 2

Etternavn

Mobiltelefon

Hybeladresse

Hjemstedskommune (ifl g. Folkeregisteret)

TØNSBERG 2019/20
SØKNADSSKJEMA VG3 TOPPIDRETT

Markedsføring og ledelse 1
Psykologi

BLOKK 2

Sosiologi og sosialantropologi

BLOKK 3

Medie- og informasjonskunnskap

BLOKK 1

BLOKK 1

Markedsføring og ledelse 2 (bygger på 1)
Psykologi 2

BLOKK 2

Sosialkunnskap

BLOKK 3

Medie- og informasjonskunnskap 2 (bygger på 1)

Fysikk 1

Spansk fellesfag 1+2

BLOKK 2

Kjemi 1

(gir ikke fordypning) Obligatorisk for elever uten 2 fremmedspråk fra
ungdomsskolen. Undervisning i faget gjennomføres i en av blokkene 1, 2
eller 3 basert på flertallet av elevenes fagvalg.

BLOKK 3

Matematikk R1

Vg3: PROGRAMOMRÅDE for realfag

BLOKK 1

Fysikk 2 (bygger på Fysikk 1)

BLOKK 2

Matematikk R2 (bygger på R1)

BLOKK 3

Kjemi 2 (bygger på Kjemi 1)

NB: Hvis det er færre enn 20 søkere til et fag, forbeholder skolen seg retten til ikke å starte faget og eventuelt endre kombinasjonen av blokkfag.
NB: Hvis det er færre enn 20 søkere til et fag, forbeholder skolen seg retten til ikke å starte faget og eventuelt endre kombinasjonen av blokkfag.

Tidligere skolegang:
Avgangsår

Jeg har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen:

Ja

Nei

Språk:

Avgangsår

Ungdomsskole/vg.skole

Jeg har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen:

Ja

Nei

Språk:

Ungdomsskole/vg.skole

For eksterne søkere:

For eksterne søkere:

Søknaden blir ikke behandlet før kopi av siste halvårsvurdering evt kompetansebevis for Vg1 er mottatt.

Første avdrag skolepenger er kr 2 000,– (resten deles opp i 8 terminer).Innmeldingen skjer etter gjennomsyn av og i henhold til gjeldende skoleplan og innmeldingsvilkår.

Sted, dato

Tidligere skolegang:

Foresattes underskrift

Søkerens underskrift
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Søknaden sendes følgende postadresse innen søknadsfrist 1. mars 2019: WANG Toppidrett Tønsberg, Postboks 84, 3109 Tønsberg.

Søknaden blir ikke behandlet før kopi av siste halvårsvurdering evt kompetansebevis for Vg2 er mottatt.

Første avdrag skolepenger er kr 2 000,– (resten deles opp i 8 terminer).Innmeldingen skjer etter gjennomsyn av og i henhold til gjeldende skoleplan og innmeldingsvilkår.

Sted, dato

Foresattes underskrift

Søkerens underskrift

Søknaden sendes følgende postadresse innen søknadsfrist 1. mars 2019: WANG Toppidrett Tønsberg, Postboks 84, 3109 Tønsberg.
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