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Tilbud i år (2019/20) 

Fag Fagkode Ant 
elever 

Ant 
skoler 

Kommentar 

Fransk III PSP5017/PSP5018 18 6 Halvering av ant. elever 
fra året før 

Spansk III - 2 klasser PSP5053/PSP5054 40 19 Venteliste redusert fra 14 
til 2 

Tysk III - 2 klasser PSP5071/PSP5072 44 13 Litt overbooket, venteliste 
redusert fra 4 til 0 

Fysikk 2 REA3035 10 5 5 avmeldinger ved 
skolestart, 23 i fjor 

Informasjonsteknologi 
2 

REA3015 19 7 Fra 7 til 0 på venteliste 

Programmering og 
modellering X 

REA3034 17 8 10 året før 

Kinesisk I, vg1 FSP5836 20 3 Fra 23 til 18 på venteliste 

Kinesisk I, vg2 FSP5837 15 2 4 fra vg1 
sluttet/utenlandsår 

Fransk II, vg1 FSP5022 6 2   

Fransk II, vg2 FSP5023 7 1 3 fra vg1 
sluttet/utenlandsår 

    SUM=196     
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Forslag for 2020/21 + 

• Videreføre tilbud i alle fag, men vurdere om fransk II er levedyktig. Bør gjøres en vurdering av 
behov. Tall fra inntak tyder på at det er få elever ved mange skoler som ønsker faget, men 
noen velger kanskje å starte med få elever eller lar ikke elever bytte til nivå 1-språkfag. 

• Tilby to klasser i fransk III hvis det blir flere søkere neste år. 
• Utvide tilbud i kinesisk I fra 1 til 2 klasser og 40 plasser. 
• Opprette tilbud i kinesisk II. Dette gjør det mulig for elever å fortsette med kinesisk på vg3 

samtidig som elever med behov for I+II også kan ta faget (en god del etterspør dette). I tillegg 
gir det oss mulighet til å få ansatt en lærer til i kinesisk i fylkeskommunen slik at vi blir mindre 
sårbar i forhold til sykdom. Det er også økende interesse for asiatisk språk og kultur blant 
ungdom så det kan bli ytterligere økning i søkere.   

• Undersøke etterspørsel etter informasjonsteknologi 1. Dette gir elever mulighet for å ha IT som 
et programfag over to år. 
 

Fag Fagkode 

Fransk III PSP5017/PSP5018 
Spansk III  PSP5053/PSP5054 
Tysk III  PSP5071/PSP5072 
Fysikk 2 REA3035 
Informasjonsteknologi 1 REA3014 
Informasjonsteknologi 2 REA3015 
Programmering og modellering X REA3034* 
Kinesisk I, 1.år (vg1) FSP5836 
Kinesisk I (vg2) FSP5837 
Kinesisk II (vg3) PSP5526 
Fransk II (vg2) FSP5023 

*Forutsatt at faget videreføres etter forsøksperiode 

 


