
Inneværende år (2022) arrangeres sommerskole på følgende 
videregående skoler: Hammerfest, Alta, Kirkenes og Vadsø. 

Hvem er tilbudet for?
Sommerskoletilbudet er for elever som har strøket i fellesfag 
på yrkesfag. Årets elever som har karakteren 1 i fellesfag på 
yrkesfag får en ny sjanse til å kvalifisere seg til videre sko-
legang eller læreplass gjennom sommerskoler i Finnmark. 
Kursene er også for tidligere års elever og lærlinger (privatist)
som har strøket (IV eller 1) i naturfag. Engelsk og matema-
tikk har sentralgitt eksamen for privatister.

Hvilke fag gis?
Sommerskolene tilbyr kun fellesfag på yrkesfag
• Matematikk 
• Naturfag
• Engelsk

Praktiske opplysninger
• Tilbudet er gratis. 
• Noen av skolene tilbyr også gratis frokost og lunsj.
• Det er mulig å melde seg på flere kurs dersom det 
   er praktisk tilrettelagt for det av skolen. 
• NB: Skolene har forskjellig oppstartdato. 
   Sjekk oppstartstidspunkt på din skole ved påmelding. 

Sommerskolene gjennomføres for 12. året på rad Finnmark. 
Sparebankstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge er en viktig 
bidragsyter og ønsker at gjennomføringen i videregående sko-
le i Finnmark skal øke. Stiftelsen yter et betydelig beløp til fyl-
keskommunen for å gjennomføre sommerskolene. Slik har det 
vært de siste 8 årene. Vi har sammen et klart mål om at alle elev-
er i videregående skole skal få realisert sine fremtidsdrømmer 
om videre utdanning, læreplass og jobb. 

I 2021 fikk 9 av 10 søkere fra Troms og Finnmark læreplass. Vårt 
fylke ligger på landstoppen i formidling av læreplasser. Nesten 
alle med fagbrev får seg arbeid i løpet av kort tid. Finnmark er 
også på landstoppen mht. den største økningen i fullført og 
bestått i videregående opplæring. Nesten 7 av 10 elever fra 
Finnmark fullfører og består innen ordinær tid. 

En stor andel av tidligere elever på sommerskolene i Finnmark 
har fått fagbrev eller fortsatt med videre utdanning. Dersom du 
gjør en innsats i sommerskolen og består faget/fagene så kan 
dette få stor betydning for fremtiden din.   

Mer om sommerskolene: Mer om de ulike kursene:
Har du IV i standpunkt i inneværende skoleår kan du ikke gå 
opp til ny eksamen før neste år. Du er dermed ikke kandidat for 
sommerskole. Du må melde  deg opp som privatist.

Matematikk (1P) 
Årets vg1-elever (Fagfornyelsen) som har karakteren 1 i stand-
punkt kan ta sommerskole og gå opp til særskilt eksamen ved 
avslutning av sommerskolen. De av årets elever som har IV i 
faget må vente til neste sentralgitte skriftlige eksamen for å få 
fullført faget som privatist. Elever fra vg2, samt lærlinger som 
tidligere har karakteren 1 eller IV i faget kan følge sommersko-
len men de må vente til høsten for å kunne avlegge eksamen. 
Denne eksamen er skriftlig og sentralgitt.

Naturfag 
Kurset er for de som mangler godkjent karakter i naturfag på 
yrkesfag. Alle elever som har fått karakteren 1 i standpunkt 
inneværende år, eller karakteren 1 eller IV tidligere år kan følge 
kurset og gå opp til ny eksamen. Eksamen er muntlig-praktisk.

Engelsk 
Årets vg1-elever som har karakteren 1 i standpunkt  kan avlegge 
særskilt eksamen i faget ved avslutning av sommerskolen. Denne 
eksamen er muntlig-praktisk og utarbeides lokalt. 
Vg2-elever som har karakteren 1 eller IV i engelsk fra i forrige 
skoleår (Fagfornyelsen-LK20), samt lærlinger som har karakteren 
1 eller IV i faget (Kunnskapsløftet -LK06) må ta både muntlig lo-
kalgitt- og skriftlig sentralgitt privatisteksamen til høsten. Noen 
skoler tilbyr høstkurs som gjennomføres i forkant av privatisek-
samen til høsten. 

Lærlinger som ønsker å ta privatisteksamen etter LK06 har siste 
mulighet for dette høsten 22
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Sommerskoler 
i Finnmark 2021

Påmelding
Er du interessert eller er du usikker på 
om sommerskolen kan hjelpe deg vide-
re ta kontakt med rådgiver eller skolele-
der på din skole.

SOMMERSKOLE
I FINNMARK 2022
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