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Dette tilbudet er innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram 
hvor vi har følgende programfag:

a) Kristendomskunnskap Vg1
b) Sosialkunnskap Vg2. Politikk og menneskerettigheter Vg3
c) Medie- og informasjonskunnskap 1 og 2, Vg2 og Vg3.
d) Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 1 og 2, Vg2 og Vg3.

Vi har fått med oss gode samarbeidspartnere, som på ulike måter vil hjelpe 
oss med å gi elevene god oppdatert kunnskap og opplevelser knyttet til 
fagene:

   • Pinsemisjonen (tidligere kalt PYM – Pinse bevegelsens ytre misjon)
   •  IBRA Media.

Vi er i dialog med andre mulige samarbeidspartnere.
Ovennevnte samarbeidspartnere, vil også bidra i planlegging av våre turer 
og fagdager. Skolen har planlegging av:

   • Tur til Israel for Vg2 stud. spes. i februar
   • 3 ukers tur for Vg3 stud. spes til Afrika i perioden februar

I programområdet for studiespesialisering får du:

• Språk, samfunnsfag, økonomi og fellesfag.
• Studietur til utlandet.
• Daglige oppdateringer av undervisningsopplegg på itslearning.
• Dyktige lærere som ser den enkelte elev.
• Leasing av MAC/PC.

Fagoversikt:
 Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3

 Norsk 4 t 4 t 6 t

 Matematikk
 (1P, 1T, 2P, S1, S2) 

5 t 3 t *

 Naturfag 5 t

 Engelsk 5 t

 Fremmedspråk (Spansk 1,2,1+ 2) 4 t 4 t 5 t t
 Geografi 2 t
 Samfunnsfag 3 t

 Kroppsøving 2 t 2 t 2 t
 Kristendomskunnskap 2,5 t 2,5 t *
 Historie 2 t 4 t

 Religion og etikk 3 t

 Sum fellesfag 32 t 18 t 15 t (20 t)*

Skolen tilbyr programområde språk, samfunnsfag 
og økonomi: I Vg2 og Vg3 må du ha.
 Språk, samfunnsfag og økonomi Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2Vg2 Vg3Vg3

 Sosialkunnskap Sosialkunnskap 5 t5 t

 Medie- og informasjonskunnskap Medie- og informasjonskunnskap
 1 og 2 1 og 2

5 t5 t 5 t5 t

 Entreprenørskap og bedriftsutvikling  Entreprenørskap og bedriftsutvikling 
 1 og 2 1 og 2

5 t5 t 5 t5 t

 Politikk, individ og samfunn Politikk, individ og samfunn 5 t5 t

 Sum fordypningsfag Sum fordypningsfag 15 t15 t 15 t15 t

Deler av undervisningen vil bli på engelsk. 
På dette utdanningsprogrammet har man et
gjennomført misjonsrettet fokus på kompetanse-
målene i læreplanen. Det legges også opp til flere
uker med praksis i misjons- og hjelpearbeid.

Alle med rett til
videregående opplæring
(såkalt ungdomsrett)
kan søke.

KarriereKarriere
Kunnskapene som 

du får på misjonslinjen er 
veldig relevant om du ønsker å 

ta et år som ettåring eller  annen 
form for misjonspraksis etter 

videregående. Det er også et veldig 
bra utgangspunkt for å begynne i 

ulike oppgaver i menigheter. Du 
har også studiekompetanse og 
kan gå videre på universitet 

eller høgskole.

Elevene på dette 
studiet, viL gjennomføre 

flere aktiviteter for å skaffe 
inntekter til gjennomføring 
av hjelpearbeid og turene som 

arrangeres.


