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VELKOMMEN!
Hans Nielsen Hauge VGS tilbyr studiespesialisering ved en 
liten skole midt i Fredrikstad sentrum. Vi har i dag to klasser 
per trinn og totalt ca. 190 elever. 

I dette heftet kan du se programområdene og fagene vi 
tilbyr. Du kan også lese mer om noen av de tingene som gjør 
skolen vår unik.

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål.



STUDIESPESIALISERING
 
HNH tilbyr studiespesialisering. Studiespesialisering gir deg 
generell eller spesiell studiekompetanse og åpner dørene til 
mange yrker. Dette er valget for deg som ønsker å satse 
videre på utdanning ved høyskole eller universitet etter 
videregående, i Norge eller utlandet. 

Studiespesialisering består av fellesfag og programfag. Vi 
tilbyr fremmedspråkene Spansk I, Spansk II og Tysk II. Du kan 
lese mer om fagene du kan ta på HNH på de neste sidene. 





REALFAG
Dette er programområdet for deg som er glad i, og har anlegg for 
matematikk og andre krevende teoretiske fag. 

Verden står ovenfor en rekke utfordringer og trenger mange dyk-
tige realister i fremtiden. Vi lærer hvordan ting fungerer og hvilke 
lover som gjelder for jorden og universet. Teknologisk utvikling er 
en viktig del av nesten alt vi gjør, og på realfagslinjen får du mulig-
het til å lære mer om dette. Vi fordyper oss videre i hva energi er 
og hvordan vi kan skape nye fornybare kilder.

Realfagene byr på mye regning og tenking, men også praktisk 
arbeid gjennom eksperimenter og ekskursjoner.





SAMFUNNSFAG
 
På denne linjen lærer du å analysere og forstå samfunnet.  
Du får innblikk i hvordan ulike aktører – stater, bedrifter, grupper 
og individer, interagerer og sammen skaper samfunnet vårt. 

Vi fordyper oss i dagsaktuelle fenomener som globalisering og ter-
rorisme, samtidig som vi lærer hvordan vi kan bruke samfunnsvi-
tenskapelige metoder for å undersøke lokale og globale problem-
stillinger: Hvordan fungerer vi mennesker i grupper og hva skiller 
nordmenn fra italienere, kinesere og Baktamanene på Ny-Guinea? 

Samfunnsfaglinjen utvikler ferdigheter i kritisk og strategisk tenk-
ning, analyse og retorikk og forbereder deg på å treffe reflekterte 
og beviste avgjørelser, og til å ta aktiv del i samfunnet.



RETTSLÆRE 1 RETTSLÆRE 2

PSYKOLOGI 1 PSYKOLOGI 2

SOSIOLOGI OG 
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INTERNASJONAL  
ENGELSK

SAMFUNNSFAGLIG
ENGELSK

MARKEDSFØRING OG 
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MARKEDSFØRING OG 
LEDELSE 2

VG2 VG3
SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI

FAGOVERSIKT



MATEMATIKK R1 MATEMATIKK R2

MATEMATIKK S1 MATEMATIKK S2

KJEMI 1 KJEMI 2

FYSIKK 1 FYSIKK 2
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KRISTEN SKOLE
Hans Nielsen Hauge VGS er kalt opp etter forkynneren og en-
treprenøren fra Rolvsøy. Han formet det moderne Norge, og vi 
bygger videre på denne arven. Skolen er basert på et kristent 
verdigrunnlag og eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). 
Undervisningen bygger på en kristen virkelighetsforståelse, og vi 
har et eget kristendomsfag. Alle er velkommen til skolen uansett 
livssyn. 

Hvert år velger elevene et av NLM sine prosjekter som de samler 
inn penger til. To av skolens elever reiser til prosjektlandet for å se 
hvordan de innsamlede pengene brukes. 
De siste årene har vi samlet inn penger til Indonesia, Kenya,  
Mongolia, Peru, Bolivia, Kina og Mali. 



ALLE KJENNER ALLE
HNH er en liten videregå-
ende skole, her kjenner alle 
hverandre. Vi er opptatt av at 
nettopp du skal lykkes med å 
nå dine mål. 
Hos oss tilpasser vi opplærin-
gen slik at hver elev kan nå sitt 
fulle potensiale. Vi følger opp 
hver enkelt elev og samarbei-
der tett med hjemmet når det 
er nødvendig.





SKOLETURER
Før høstferien reiser Vg1-elevene på overnattingstur til Tjellholmen 
på Hvaler. Målet med turen er både å bli bedre kjent med hver-
andre og jobbe med fagene på en annerledes måte. 
Som en del av undervisningen i fremmedspråk reiser språkklassene 
i Vg2 på tur i løpet av våren. Tyskelevene har tidligere reist til Berlin 
og spanskelevene til Barcelona.

Vg3 – elevene reiser på en lengre studietur. Målet er at vi sammen 
med elevene skal skape en spennende og lærerik avslutning på 
tre flotte år. Tidligere har vi vært i Roma, Paris og Normandie, med 
fokus på historie og religionsfaget. 

Vi har også jevnlige dagsturer i ulike fag som bidrar til variasjon.





KROPPSØVING
 
Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for god helse og læring. 
Kroppsøving på HNH foregår på treningssenter. 

Elevene skal ha to timer kroppsøving i uken alle tre årene.  
Medlemskapet inngår i skolepengene, det betyr at du i tillegg har 
mulighet til å trene her på fritiden din. Tilbudet inkluderer blant 
annet saltrening og treningsstudio. 

I tillegg leier vi Kongstenhallen for aktivitetsdager for hele skolen.



HVA  KOSTER DET?
Skolepengene for 2021/2022 er 18500 kr.  
 
Dette går med til å dekke blant annet skolebøker, medlemskap på 
treningsstudio, skoleturer og skolePC.

Vi har valgt MacBook Air som  
skole-PC som elevene får på utlån 
mens de er elever hos oss.

Deretter kan de som ønsker det,  
kjøpe ut maskinen til restverdien. 



HVORDAN SØKER JEG?
 
Søknadsskjema finner du på www.hnhvgs.no fra 1.desember. 

Kopi av terminkarakterer (”julekarakterene”) legges ved søknaden 
eller ettersendes. 
 
Husk å søke før 1.mars!

Inntaksreglement og andre praktiske opplysninger finner du på 
våre nettsider www.hnhvgs.no

 
 





KONTAKT OSS
40 63 88 32
post@hnhvgs.no
Nygaardsgata 33 
1606 Fredrikstad



VELKOMMEN 
TIL OSS!
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