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Søknadsskjema for fastlandselever skoleåret 2018-2019 
 

Søknadsfrist: 1. mars 2018 
 
Søknad sendes: Longyearbyen skole v/avdelingsleder Vg avdeling, Pb 350, 9171 Longyearbyen 
 
    

Søknadskriterier 

Elever som ikke er fastboende i Longyearbyen, eller som ikke har foreldre/foresatte som er 
fastboende i Longyearbyen, kan søke om å bli tatt opp som fastlandselev i Vg2 eller Vg3 på 
Longyearbyen skoles videregående avdeling.  
 
Fastlandselever skal være et positivt bidrag til både skole- og ungdomsmiljøet. De må være 
gode rollemodeller med høy sosial kompetanse og sunne fritidsinteresser. Det er viktig at 
man er selvstendig, engasjert, utadvendt og ansvarsbevisst.  
 
Søker bør ha god fysisk og psykisk helse, fysisk helse skal dokumenteres. Man må være 
innstilt på – og ha tenkt nøye gjennom det å bo alene langt borte fra familie og venner – ikke 
minst gjennom en lang mørketid. Det er ikke gitt at en kan ta fri fra skolen for å dra på besøk 
til venner og familie på fastlandet. Søkere må ha gode karakterer (minimum et gjennomsnitt 
på 4 og ikke lavere karakter enn 3), lite fravær og kunne vise til god orden og oppførsel.  
 
 
Fagtilbud videregående opplæring Longyearbyen skole  
 
Andre fremmedspråk som tilbys er kun spansk.  
 
For at skolen skal gi tilbud om et programfag, må 3 elever velge faget. Som følge av dette 
kan oppsatt programfagtilbud derfor bli endret. Programfagene gjennomføres med en 
studietime på 45 minutter (deløkt) pr uke hvor en må påregne å jobbe selvstendig og det for 
eksempel skal innleveres et arbeid i etterkant. Det er obligatorisk oppmøte. Se også oversikt 
over programfag. 
 
Skoleåret 2018-2019 tilbys Historie Vg2 (56 årstimer), men ikke Historie Vg3 (113 årstimer). 
Søkere til Vg3 må derfor være oppmerksom på at de må ta historiefaget som privatist. Se 
nærmere omtale under Vg3.  
 
Faget Religion og etikk tilbys annet hvert år for Vg2 og Vg3 samtidig, og tilbys skoleåret 
2018-2019.  
 
Dersom skolen ikke tilbyr fag man ønsker eller må ha, må faget tas som privatist. Elever som 
tar fag som privatist, må selv dekke utgiftene forbundet med dette. Redusert elevtimetall kan 
medføre redusert støtte fra Statens lånekasse. (Se www.lanekassen.no)  
 
Vedlegg 

Følgende må være vedlagt for at søknaden skal behandles: 
 

 Attestert kopi av vitnemål fra grunnskolen 

 Karakterutskrift fra 1. halvår inneværende skoleår  

 Karakterutskrift for Vg1 og første halvår Vg2 (gjelder elever som søker Vg3)  

 Presentasjon av deg selv (hvorfor ønsker du å være fastlandselev, fritidsinteresser, 
hva kan du tilføre skole- og ungdomsmiljøet) 

 Skriftlige anbefalinger fra to voksenpersoner som kjenner deg godt, for eksempel 
trener, lærer eller lignende (ikke noen man er familie med) 

 Helseattest for fysisk helse (utstedt tidligst 6 uker før søknadsfrist)  

http://www.lanekassen.no/


   

Jeg søker: 
 

 Vg2, Studiespesialisering - programområde språk, samfunnsfag, økonomi (s. 3 og 4) 

 Vg2, Studiespesialisering - programområde realfag (s. 3 og 4) 

  Vg3, Studiespesialisering - programområde språk, samfunnsfag, økonomi (s. 5) 

 Vg3, Studiespesialisering - programområde realfag (s. 5) 

 
 
 
 
Personalia 
 
 
 
 
 

 

 

 

Navn på søker:  
 
 

Fødselsnummer 
(11 siffer): 

 
 
 

Adresse:  
 
 

Epost:  
 

Mobilnr.:  
 

Kommune og 
fylke: 

 
 

Nåværende 
videregående 
skole: 

 

Adresse:  

Telefonnr:  



   

Vg2 studiespesialisering 

Elever på Vg2 Studiespesialisering ved Longyearbyen skole 2018-2019, tilbys Vg2 historie  
56 årstimer dette skoleåret. Elevene må videre ta Religion og etikk sammen med Vg3-
elevene da faget tilbys annet hvert år. 
 

 

Vg2 - valg av fordypning (programområde) 

 Jeg har valgt Studiespesialisering - programområde språk, samfunnsfag, økonomi  

 Jeg har valgt Studiespesialisering - programområde realfag 

 
 

 
Vg2 matematikk  
Matematikkfaget er obligatorisk på Vg2. Elevene kan velge fellesfaget matematikk 2P på  
84 årstimer eller 140 timers matematikkfagene R1 eller S1. Dersom du velger S1 eller R1 
som er programfag, skal du ikke ha fellesfaget matematikk 2P. Du må imidlertid erstatte 
fellesfaget matematikk med et annet fag. Ved Longyearbyen skole, må du da velge et fjerde 
programfag. 
 
Matematikk 2P 

 Jeg har valgt matematikk 2P (84 årstimer fellesfag) 

 
 
Matematikk R1 / S1  
 

 Jeg har valgt Matematikk R1  

 Jeg har valgt Matematikk S1  

 

 Jeg er innforstått med at jeg i tillegg til valgt programfag i matematikk må velge 3 

programfag. Jeg er kjent med at dette betyr at jeg vil få 56 flere årstimer på Vg2 enn om jeg 
hadde valgt fellesfaget matematikk 2P. 
 
 
Fordypning språk, samfunnsfag og økonomi kombinert med matematikk S1 

 Jeg har valgt fordypning i språk, samfunnsfag og økonomi kombinert med matematikk S1 

over og er klar over at S1 matematikkfaget tilhører fordypning i realfag. Det betyr at selv om 
jeg fordyper meg i Matematikk S2 på Vg3 er jeg kjent med at jeg på Vg3 må fordype meg i  
2 programfag fra mitt programområde språk, samfunnsfag og økonomi. 
 
 
 
 
  



   

Vg2 - fordypning og programfag  

Du må velge minst 3 programfag hvert av årene på Vg2 og på Vg3.  
 
Dersom du velger programfaget matematikk S1 eller R1 – må du velge ett ekstra programfag 
på Vg2, til sammen 4 programfag.  
 
Dersom du velger fellesfaget matematikk 2P – velger du 3 programfag.  
 
To av programfagene må være fra eget programområde og skal videreføres på Vg3 
(vitnemålskrav). Valgfrie programfag må ikke videreføres på Vg3. Sett opp dine ønsker i 
prioritert rekkefølge (1 = førsteprioritet). Når det gjelder valgfritt programfag, skriver du V1, 
V2 osv for å vise hva som er dine ønsker i prioritert rekkefølge.   

 

Programfag som tilhører fordypning i Realfag: 

Prioriter  Programfag fra eget programområde (velg minimum 2 fag fra eget område 
og inntil fire fag med tallprioritering) 

 Matematikk R1 

 Matematikk S1 

 Fysikk 1 

 Kjemi 1 

 Biologi 1 (usikker) 

 Geofag 1 (usikker) 

  

 

Programfag til tilhører fordypning i Språk, samfunnsfag og økonomi: 

Prioriter  Programfag fra eget programområde (velg minimum 2 fag fra eget område 
og inntil tre fag med tallprioritering) 

 Psykologi 1 

 Sosialkunnskap 

 Sosiologi og sosialantropologi 

 Samfunnsgeografi 

 Internasjonal engelsk 

  

 

Prioriter Programfag fra andre studiespesialiserende utdanningsprogram 

 Friluftsliv1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Navn  Fødselsnr (11 siffer) 
 



   

Vg3 Studiespesialising (ST)  
 
Elever på Vg3 ST ved Longyearbyen skole 2018-2019 tar faget Religion og etikk sammen 
med Vg2. 
 
Skoleåret 2018-2019 tilbys ikke Historie Vg3 (113 årstimer) da dette faget ble tilbudt elevene 
på Vg2 (tilbys annet hvert år). Elever som kommer tilflyttende på Vg3 og ikke har gjort seg 
ferdig med historiefaget, må ta dette faget som privatist ved Longyearbyen skole våren 2019. 
 
Programfag 

Du må på Vg3 fortsette å fordype deg i 2 av programfagene fra programområdet du valgte 
på   Vg2. Sett gjerne opp 3 fag - hvis mulig i prioritert rekkefølge. Når det gjelder ditt 3. 
valgfrie programfag, skriver du V1, V2 osv for å vise dine ønsker i prioritert rekkefølge.  
 
Oppgi dine programfag fra Vg2: 
 

  

  

  

  
 

Følgende programfag ser ut til å bli tilbudt (under forbehold av tilstrekkelig antall elever):  
 

 Jeg fordyper meg i programområdet Realfag: 

Prioriter  Programfag realfaglig fordypning 

 Matematikk R2 

 Matematikk S2 

 Kjemi 2 

 Fysikk 2 

 Fysikk 1 

 Biologi 1 (usikker) 

 Geofag 1 (usikker) 
 

 Jeg fordyper meg i programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi: 

Prioriter  Programfag språk, samfunnsfag og økonomi 

 Samfunnsfaglig engelsk (bygger på int.engelsk) 

 Psykologi 1 

 Sosialkunnskap 

 Sosiologi og sosialantropologi 

 Samfunnsgeografi 

 Spansk III (bygger på nivå II – kan tilbys via nettskole) 

  

Programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram 

 Friluftsliv 2 (bygger på Friluftsliv 1) 

 
Opplysninger til skolen (for eksempel fag en vil ta som privatist): 

 
 
 

 


