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TOPPLINJE BUSINESS

Hvorfor topplinje?
Et tilbud for motiverte elever med de mest relevante ledelses- og økonomi-fagene, samtidig
som du har valgfrihet til å velge blant andre
fagområder.
Forsering av fag på VG1 gir store valgmuligheter resten av skoleløpet:
o Enklere å finne hva man skal velge som
fordypningsfag på vg2/vg3
o Ingen konsekvenser av eventuelt «feilvalg»
på vg1
o Stor grad av valgfrihet på vg3

Hvordan?
VG1
Introduksjon til økonomifagene med faget markedsføring og egen innovasjonscamp.
o 4 timer undervisning ekstra i uken
o Innovasjonscamp
VG2
Alle skal starte ungdomsbedrift på vg2. Her
lærer du ledelse, kreativitet, samarbeid og
problemløsning i praksis. Utenlandsopphold.
VG3
Du kan velge å:
o Ta et ekstra fag, mulighet til fordypning eller
andre fag som IT- eller mediefag
o Ta et fag på NORD Universitet
o Forberede deg på tester og opptaksprøver på
utenlandsstudier. Du får et fullverdig matematikktilbud slik det kreves på universitetene.
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Internasjonalisering
Elevene skal utvikle «internasjonal kompetanse»:
Elevutveksling til Kiel, Tyskland.
Elever vil få godkjent et skoleår ved RBZ
Wirtschaft Kiel, og skolen vil sørge for
vertsfamilie. Også andre land er aktuelle.
Elevdelegasjon til årlige “International
Youth Leadership Conference”.
Elever med programfag Språk III, reiser til
“sine” land på utveksling.

Kreativitet
Vi ønsker å gi deg trening i og verktøy til å tenke
nytt. Vi trenger mennesker som tenker annerledes, som er opptatt av å utvikle nye produkter,
skape nye aktiviter, og finne nye løsninger på
krevende samfunnsutfordinger.

Digitalisering
BVGS arbeider mye med simulering, spillbasert
undervisning, og et bredt utvalg av digitale
verktøy i økonomi-fagene. I samarbeid med
lokale virksomheter får elevene prøvd
verktøyene på virkelige problemer.

Samarbeid
Nyskapning skjer gjerne ved deling og
samarbeid. Arbeidslivet etterspør mer og mer
slike egenskaper. Vi ønsker at du skal bli dyktig
på dette. Gjennom oppgaver blir du utfordret på
samarbeid og kommunikasjon.

Fag-/timefordeling

VG1

VG2

VG3

Norsk
4
Matematikk
5
Naturfag
5
Engelsk
5
Fremmedspråk
4
Historie
2
Samfunnsfag
3
Geografi 2
Religion og etikk
Kroppsøving
2
Markedsføring 1
5
Markedsføring 2
Entreprenørskap 1
Entreprenørskap 2
Valgfrie programfag
Universitetskurs NORD

4
6
3/5 (P/R/S)

Sum timer

30/32

35

4
4

2

3
2

5
5
5

5
5-10
7,5 Stp
25+

www.bodo.vgs.no

