
// TURER OG  
INTERNASJONALISERING

// STUDIETIDSORDNING

STUDIE -
SPESIALISERING

EDVARD MUNCH VIDEREGÅENDE SKOLE  //   STUDIESPES IALISERING 

// BREDT FAGTILBUD

// GODT FAGLIG OG  
SOSIALT MILJØ

// OPPSTARTSUKE

ST_Faktaark_2023.indd   1ST_Faktaark_2023.indd   1 13.01.2023   15:3813.01.2023   15:38



EDVARD MUNCH VIDEREGÅENDE SKOLE  //   STUDIESPES IALISERING 

BREDT FAGTILBUD
Studiespesialisering på Edvard Munch vgs har 
et bredt tilbud av valgfrie fag innenfor språk, 
samfunns fag, økonomifag og realfag. I tillegg kan 
du velge enkelte fag fra Musikk, dans og drama  
og fra Kunst, design og arkitektur. Vi tilbyr f.eks. 
danseteknikker, lyddesign, teaterensemble og  
foto og grafikk.

OPPSTARTSUKE OG TUR i VG1
Ved skolestart deltar du på en oppstartsuke der du 
blir godt kjent med skolen, lærerne og medelever. 
Kontaktlærer har også en oppstartsamtale for å  
bli kjent med alle nye elever. På høsten arrang erer   
vi en overnattingstur for Vg1 med mange felles  
aktiviteter til Strandheim leirsted.

GODT FAGLIG OG SOSIALT MILJØ
Læringsmiljøet er preget av samarbeid – elevene 
på skolen støtter hverandre og jobber sammen i  
firergrupper. Du møter faglig engasjerte lærere 
som gir tett oppfølging. Du blir kjent med elever fra 
andre programområder gjennom fag som går på 
tvers og i midttimeaktiviteter – eller ved å engasjere 
deg i revymiljøet. Skolen jobber aktivt på mange 
fronter for å sikre et inkluderende miljø der du kan 
være deg selv. 

TURER OG INTERNASJONALISERING
I Vg2 kan du søke om å være med i et utvekslings
program. Da reiser du én måned til et sted i Europa 
og går på skole der. Noen av programfagene reiser 
på studietur i Vg3. For eksempel drar elevene som har 
fremmedspråk nivå 3 på turer til Spania, Frankrike 
og Tyskland. Som Erasmus+ skole får vi også reise
muligheter i Europa. 

MUNCHTID/ STUDIETID
Munchtid er en studietidsordning som gir elevene 
  frihet til å selv prioritere hva de skal arbeide med  
i noe av skoletiden og som legger til rette for 
fleksibilitet og litt avspasering. I Munch tiden tilbyr 
faglærere veiledning og assistanse utenfor ordinær 
undervisning. 

// SPRÅK  Engelsk 1 og 2, språk nivå 3 i tysk, 
fransk og spansk.

// SAMFUNNS- OG ØKONOMIFAG   
Sosiologi og sosialantropologi, politikk og 
menneske rettigheter, retts lære, psykologi, 
historie og filosofi, økonomifag.

// REALFAG  Matematikk S og R, fysikk, kjemi, 
biologi, teknologi og forskningslære. 

// FRA ANDRE PROGRAMOMRÅDER    
Musikk, dans og drama, teaterensemble, 
danseteknikker, foto og grafikk, kunst og 
skapende arbeid, design og bærekraft, 
arkitektur og samfunn, breddeidrett og 
lyddesign.

Vi tar forbehold om at nok elever velger de ulike fagene.

KONTAKT: 
merete.smedsvik@osloskolen.no
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