PreIB og
International
Baccalaureate (IB)

International
Baccalaureate (IB)
IB står for International Baccalaureate og er
en utdanningsorganisasjon som ble grunnlagt
i 1968 i Sveits for å fremme forskningsbasert
læring på tvers av landegrenser og ulike
kulturer. I dag finnes det 4871 IB-skoler fordelt
på 153 land.
IB-linjen er for deg som ønsker å studere videre
på universitet i utlandet eller i Norge. All undervisning foregår på engelsk og forberederer
deg svært godt til høyere utdanning. IB legger
både vekt på faglig fordypning og utvkling av
samfunnsengasjement hos den enkelte elev.

IB Diploma Programme som tilbys på
Spjelkavik Videregående skole er et to-årig
løp som dekker vg2 og vg3. Programmet leder
fram til det anerkjente IB Diploma som gir
generell studiekompetanse og dermed grunnlag
for opptak til universiteter både i Norge og i
utlandet.
På IB har du seks fag som du velger innenfor
ulike grupper. Du har to språkfag, minimum ett
realfag, ett mattefag og minimum ett
samfunnsvitenskapelig fag. Tre fag leses på
Higher Level (240 timer) og tre fag leses som
Standard Level (150 timer).

I tillegg finnes det tre obligatoriske komponenter
som alle elever må gjennomføre:
Theory of Knowledge (TOK):
I dette faget analyserer man begreper som
sannhet og kunnskap. Man lærer metoder
for å tenke kritisk og det fokuseres på ulike
etiske og vitenskapsteoretiske prinsipper.

Extended Essay (EE):
Dette er en akademisk fordypningsoppgave
på 4000 ord. Du velger selv i hvilket fag du
vil skrive ditt Extended Essay. Denne
oppgaven gir god trening i akademisk

skriving og forbereder deg godt til oppgaveskriving på universitet/høyskolenivå.

Creativity, Activity, Service (CAS):
Dette er et fag hvor personlig utvikling står
i fokus. Her skal du blant annet lære deg
nye ferdigheter og faget gir deg muligheten
til å engasjere deg i lokalsamfunnet. Faget
er til for å mestre utfordringer og utvklie
troen på at du faktisk kan forandre på ting
i samfunnet og utgjøre en forskjell for dine
medmennesker.

På Spjelkavik Videregående
skole tilbyr vi følgende fag:

PreIB på Spjelkavik VGS:
PreIB er et tilbud til deg som ønsker å bli bedre
kjent med IB og som ønsker å forberede deg
best mulig til Diploma Programme.
PreIB er likeverdig med studieforberedende Vg1,
men du vil få erfaring med å ha noe undervisning på engelsk. I tillegg blir du introdusert
for noen av læringsmetodene som blir brukt på
IB og du vil delta i ulike IB-prosjekt noe som vil
gi deg et bedre grunnlag for å velge IB i Vg2.
Det undervises etter norske læreplanmål, og
norsk ka-rakterskala. PreIB har egen
innsøkingskode i Vigo.
Selv om du velger PreIB velger du fritt om du
ønsker å søke IB Diploma Programme eller
studiespesialiserende i Vg2. Man kan også søke
seg inn på IB i vg2 uten å ha gått PreIB. Merk
at opptak på PreIB ikke gir noen garanti for å
komme inn på IB-programmet. Opptak på IB i
Vg2 krever vanligvis snittkarakter på 4.0.
Unntak kan innvilges etter individuell vurdering.

Group 1: Language A
•
Norwegian A Literature HL
•
English A Language and
Literature HL
Group 2: Language B
•
Norwegian B SL
Group 3: Individuals and societies
•
History SL
•
Psychology HL/SL
Group 4: Experimental Sciences
•
Biology HL/SL
•
Chemistry SL
•
Physics SL/HL
Group 5: Mathematics
•
Mathematical Studies SL
•
Mathematics SL
•
Mathematics HL (online)
Alle seks fag studeres over 2 år.
Studiene på IB avsluttes med
eksamen i alle fag.

KONTAKTINFORMASJON:
For mer informasjon om IB se ibo.org
For opplysninger angående PreIB og IB Diploma Programme ved Spjelkavik VGS,
ta kontakt med IB-koordinator Camilla Moritz-Olsen,
Telefon: 71 28 20 88
E-post: camilla.moritz-olsen@mrfylke.no.
Se også skolens hjemmeside: spjelkavik.vgs.no

Spjelkavik Videregående Skole, Langhaugen 22, 6011 Ålesund

