
 

 

Søknad om skoleplass Longyearbyen skole, videregående trinn 
skoleåret 2019-2020 

 
Studieforberedende utdanningsprogram Vg1, Vg2 og Vg3 
 
Longyearbyen skole tilbyr det studieforberedende utdanningsprogrammet Studiespesialisering (ST) på Vg1, Vg2 
og Vg3 nivå hvert skoleår. Dersom det er elevgrunnlag tilbyr vi fordypning innenfor både realfag og språk, 
samfunnsfag og økonomi fra Vg2. Når det gjelder valg av programfag, er vi avhengig av at elevene samler seg 
rundt noen av fagene som er listet opp i skjemaet, og at vi kan skaffe lærere i faget. Vi vurderer å prøve ut 
nettskole i ett programfag dersom det lar seg gjennomføre. Vi tilbyr kun spansk som andre fremmedspråk. Dersom 
elever ønsker et annet fremmedspråk enn spansk og ønsker et programfag som ikke tilbys, kan det være mulig å 
lese fag på egen hånd og avlegge privatisteksamen. Dette krever erfaringsmessig høy grad av motivasjon og 
selvdisiplin. Skriftlige og muntlige privatisteksamener gjennomføres på Longyearbyen skole, muntlig eksamen 
gjennomføres som regel via Skype. Muntlig-praktiske eksamener må en regne med å avlegge i Tromsø. 
 
 
Yrkesfaglig utdanningsprogram Vg1 og Vg2 
 
Skolen tilbyr Vg1 Bygg- og anleggsfag og Vg2 Byggteknikk dersom det er elever som ønsker dette programmet.  
 
Elever som starter på Vg1 Bygg- og anleggsfag gjøres kjent med at vi i vår lokale modell gjennomfører: 

- Norsk og engelskfaget i sin helhet på Vg1 (elevene er ferdig med disse fellesfagene etter Vg1) 
- Yrkesfaglig fordypning på Vg2 (timer fra Vg1 er overført til Vg2 sammen med Vg2-timene) 

 
 
Yrkesfaglig utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk med studiekompetanse – 
YSK-modell 
 
Longyearbyen skole tilbyr også YSK-modell (yrkes- og studiekompetanse) innen bygg- og anleggsteknikk. Dette er 
et opplæringstilbud for dem som ønsker å jobbe praktisk med byggfag, og samtidig har interesse for teoretiske 
realfag. YSK-opplæringen skjer i samarbeid mellom skole og næringslivet/bransjen. Etter et løp på 4-4,5 år oppnår 
en dobbel kvalifikasjon: Både yrkeskompetanse (fagbrev) og studiekompetanse med fordypning i matematikk og 
fysikk (spesiell studiekompetanse).  
 
Søkere til Vg1 fyller kun ut side 2. Søkere til Vg2 Studiespesialisering fyller ut side 3 og 4. Søkere til Vg2 
Byggteknikk og Vg2 Byggteknikk YSK fyller ut side 5. Søkere til Vg3 Studiespesialisering fyller ut side 6. Alle 
elever som er nye ved skolen må i tillegg fylle ut side 8. Husk å fylle inn navn med blokkbokstaver og 
fødselsnummer i tillegg til dato og signatur før du leverer søknaden. 
 
Søknadsfrist: Fredag 1. februar 2019 – fastlandssøkere: 15. februar 2019 
 
leveres avdelingsleder Vg ved Longyearbyen skole. 
 
 
 
Anne-Line Pedersen 
Avd.leder Vg 
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Søknad - Vg1 
 

1) Søker Vg1 Studiespesialisering (ST): 

Sett kryss:  
 

 Studiespesialisering (ST) 

 

 
Valg av 2. fremmedspråk for elever som søker Vg1 ST: 

 Fortsetter med spansk nivå 2 

 Begynner med spansk nivå 1 - har gjennomført et annet fremmedspråk eller språklig 

fordypning på ungdomstrinnet 

 Ønsker annet fremmedspråk ……………………… som ikke tilbys av skolen og er kjent med 

at dette må leses på egenhånd og at jeg må avlegge privatisteksamen i faget. 
 
 
Valg av matematikk for elever som søker Vg1 ST: 

  Fellesfag matematikk 1T (planlegger du å ta matematikk R1, må du ha dette faget). 

  Fellesfag matematikk 1P  

 
 

2) Søker Vg1 Yrkesfaglig utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk 
(BA): 

Sett kryss:  
 

 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk  

 
 
Valg av matematikk for yrkesfagelever: 
 

  Fellesfag matematikk Vg1T-Y  

  Fellesfag matematikk Vg1P-Y  

 
 

3) Søker Vg1 Bygg- og anleggsteknikk med studiekompetanse - YSK 

  Fellesfag matematikk 1T (du må ta matematikk R1, og må derfor ha dette faget) 

 
 
 
Navn  

  
 
 
Fødelsnr  

 

 
 
Sted/dato 

(blokkbokstaver)  
 
Underskrift 

(11 siffer) 
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Søknad - Vg2 studiespesialisering 

Elever på Vg2 Studiespesialisering ved Longyearbyen skole 2019-2020, tilbys Vg3 historie  
113 årstimer dette skoleåret. Elever som gikk ved skolen 2018-2019 gjennomførte Vg2-
historie dette skoleåret. Nye elever på Vg2 fra høsten 2019 må på egen hånd tilegne seg 
kompetanse knyttet til kompetansemålene for Vg2-historien før de starter i august 2019. Nye 
elever avlegger en test helt i starten av skoleåret som dokumenterer at de han tilstrekkelig 
kompetanse til å følge Vg3-historien på 113 årstimer. 
 

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. 
 
 

 
 
Navn  

  
 
Fødelsnr  

 

 
 
Sted/dato 

(blokkbokstaver)  
 
Underskrift 

(11 siffer) 
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Vg2 – studiespesialisering - 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 valgt programområde og skal videreføres på Vg3 
(vitnemålskrav).  
 
Sett opp dine ønsker i prioritert rekkefølge (1 = førsteprioritet) du bør angi minimum 5 fag. Du 
kan velge ett valgfritt programfag. Det betyr at dette programfaget kan velges fritt fra ditt eget 
programområde eller et annet studieforberedende program 
 

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 

 Geofag 1 

 Annet fag: 

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 2 

 Sosialkunnskap 

 Politikk og menneskerettigheter 

 Samfunnsgeografi 

 Internasjonal engelsk 

 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 

 Markedsføring og ledelse 1 

 Reiseliv og språk 1 

 Økonomistyring 

 Annet fag: 

 

Prioriter Programfag fra andre studiespesialiserende utdanningsprogram 

 Friluftsliv 1 

 Friluftsliv 2 

 Annet: 
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Søknad - Vg2 Byggteknikk  

 Jeg søker Vg2-byggteknikk og er kjent med at lokal modell ved Longyearbyen skole 

innebærer at fagene norsk og engelsk er gjennomført på Vg1.  
 
Som ny elev er jeg kjent med at jeg ikke får undervisning i disse fagene hvis jeg ikke har 
gjennomført Vg1- og Vg2-delen av fagene. Jeg må jobbe med fagene på egenhånd og 
avlegge privatisteksamen.  
 
Yrkesfaglig fordypning gjennomføres gjennom hele skoleåret 2 dager per uke. 

 

Søknad - Vg2 Byggteknikk med studiekompetanse – YSK-modell 

Elevene følger undervisning i fellesfagene sammen med elevene på studiespesialisering, med 
unntak av fagene spansk, geografi og RLE som YSK-elevene ikke har. De har videre felles 
yrkesrettede programfag sammen med elevene på yrkesfaglig løp og realfaglige programfag 
som Matematikk (R1 og R2) og Fysikk sammen med studiespesialisering. YSK-tilbudet er 
først og fremst rettet mot dem som ønsker å studere på høyskole- eller universitet og sikter 
mot å bli ingeniør, men YSK passer også for andre studier. YSK-opplæring er krevende, men 
gir en solid og allsidig utdannelse og åpner mange veier etter videregående opplæring 

Elever som velger dette løpet får et høyt ukentlig timetall og vil få en individuell forberedende 
samtale så de er innforstått med hva løpet innebærer. Elevene må påregne å jobbe utover 
skoleåret når de blir utplassert i arbeidslivet 

 Jeg søker Vg2 Byggteknikk med studiekompetanse og er kjent med at denne  

YSK-modellen forutsetter at jeg tar hele utdanningen i Longyearbyen da det er en 
kombinasjon av opplæring i bedrift og skolegang alle årene. Videre er jeg kjent med at  
YSK-modellen har et skole-/opplæringsløp på til sammen ca 4 ½ år.  
 
Foruten programfagene på byggteknikk er jeg elev i fellesfagene norsk, historie og 
kroppsøving og i programfaget matematikk R1 på Vg2. 
 
På Vg3 fortsetter jeg med fellesfaget norsk, samfunnsfag og historie. Jeg har i tillegg et 
programfag: matematikk R2 (ev. Fysikk1). Det inngås lærlingekontrakt ved starten av Vg3. 
 
På Vg4 tar jeg et tredje programfag: Fysikk 1 (ev. matematikk R2). 
 
Opptak på Vg2 Byggteknikk innebærer at jeg også tas inn på Vg3 og Vg4 forutsatt at jeg 
består fagene fra foregående skoleår. 
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Søknad - Vg3 Studiespesialising (ST)  
 
Elever på Vg3 ST ved Longyearbyen skole tilbys ikke faget Religion og etikk skoleåret  
2019-2020. Nye elever på Vg3 2019-2020 må derfor lese dette faget selv og avlegge 
privatisteksamen i faget dersom faget ikke er gjennomført allerede. Faget tilbys annet hvert år.  
 
Skoleåret 2019-2020 tilbys Historie Vg3 (113 årstimer). Vg2-elever tar faget sammen med 
Vg3 da faget tilbys annet hvert år.  
 
Programfag 
Du må på Vg3 fortsette å fordype deg i 2 av programfagene fra programområdet du valgte på   
Vg2. På Vg3 har du også mulighet for å velge ett valgfritt programfag. Sett helst opp 5 fag - 
hvis mulig i prioritert rekkefølge.  

 Jeg fordyper meg i programområdet Realfag: 

Prioriter  Programfag realfaglig fordypning 

 Matematikk R2 

 Matematikk S2 

 Kjemi 2 

 Fysikk 2 

 Fysikk 1 

 Biologi 1 

 Geofag 1 

 Jeg fordyper meg i programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi: 

Prioriter  Programfag språk, samfunnsfag og økonomi 

 Samfunnsfaglig engelsk (bygger på internasjonal.engelsk) 

 Psykologi 2 

 Sosialkunnskap 

 Politikk og menneskerettigheter 

 Samfunnsgeografi 

 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 

 Økonomistyring 

 Økonomi og ledelse (bygger på økonomistyring) 

 Reiseliv og språk 1 

Programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram 

 Friluftsliv 1  

 Friluftsliv 2 (bygger på friluftsliv 1) 

 

Opplysninger til skolen (f eks at man kanskje reiser ned, at man vil ta fag som privatist eller at man 

ønsker å være deltidselev i ett eller flere fag): 
 

 
 
 
 

 
 
Navn  

  
 
Fødelsnr  

 

 
Sted/dato 

(blokkbokstaver)  
Underskrit 

(11 siffer) 
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Informasjon til søkere fastlandselevordningen - Søknadsfrist: 1. mars 2019 

 
    

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 og det vil ta tid før endelig programtilbud kan 
fastsettes. 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 2019-2020 tilbys Historie Vg3 (113 årstimer) for Vg2 og Vg3. Historie Vg2 (56 
årstimer) tilbys ikke. Nye elever på Vg2 må være innforstått med å bruke våren/sommeren til å 
lese Vg2-faget og å avlegge en test ved skolestart. Se nærmere omtale under Vg2.  
 
Faget Religion og etikk tilbys annet hvert år for Vg2 og Vg3 samtidig, og tilbys ikke skoleåret 
2019-2020. Faget må for nye Vg3-elever leses på egen hånd og eleven må avlegge 
privatisteksamen i faget. Se nærmere omtale under Vg3 
 
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)  
 

Søknad sendes: Longyearbyen skole v/avd.leder Vg, Pb 350, 9171 Longyearbyen 

 

http://www.lanekassen.no/
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Ny elev ved Longyearbyen skole 
 

 Jeg flytter med min familie til Longyearbyen og skal bo hos foresatte 

 Jeg søker fastlandselevordningen og ønsker å leie hybel gjennom Longyearbyen 

lokalstyre (gjelder Vg2 og Vg3). 

 
Jeg søker: 

 Vg1, ……………………………………………………… (s. 2) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 Vg2, Byggteknikk (s. 5)   Vg2, Byggteknikk med studiekompetanse (s. 5) 

 
Hvis du er Vg2-søker: 

 
Matematikkvariant på Vg1: 
 
Andre fremmedspråk og nivå på Vg1: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Vg3, Studiespesialisering - programområde språk, samfunnsfag, økonomi (s. 6) 

 Vg3, Studiespesialisering - programområde realfag (s. 6) 

 
Hvis du er Vg3-søker, hva valgte du å fordype deg i på Vg2:  

 programområde språk, samfunnsfag, økonomi  programområde realfag  

 
Hvilke programfag hadde du på Vg2: 

 
 
 

 
Navn på søker: 

 
 

Fødselsnummer 
(11 siffer): 

 
 

 
Adresse: 

 
 

 
Mobilnummer.: 

 
 

 
Epost: 

 

 
Kommune: 

 
 

 
Fylke: 

 

 
Nåværende VGS 

 

  

 
Foresattes navn 

 

 
Mobilnummer 

  
Epost 

 

 


