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EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET
STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR:
REALFAG • SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI • PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

Søk via www.drottningborg.vgs.no

VELKOMMEN TIL DROTTNINGBORG
Drottningborg er en videregående skole med studiespesialiserende utdanningsprogram
og påbygging til generell studiekompetanse. Skolen eies av Norsk Luthersk Misjonssamband
og er godkjent etter Friskolelova. Drottningborg ligger 6 km øst for Grimstad i Aust-Agder, med
flott beliggenhet og utsikt over Skagerak.

I

denne brosjyren finner du opplysninger om vårt
fagtilbud og mye annet ved skolen. Drottningborg
er en kristen videregående skole og ved siden av god
undervisning vil vi løfte frem Bibelens budskap som
et godt ankerfeste i livet. Vi vil vekke og gi opplæring
i kristen tro og kristent liv og skape engasjement for
misjonen og våre medmennesker.
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Skolen har eget internat, og elevene kommer fra hele
landet med ulike livssyn og livserfaringer. Vi legger vekt
på å skape et miljø hvor alle kan finne seg til rette og få
et meningsfullt skoleår med minner for livet.

SKOLETILBUD
Innenfor studiespesialiserende
utdanningsprogram tilbyr vi programområdene:
• Realfag (REA)
• Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)
For elever som har gått to år på yrkesfaglig
utdanningsprogram tilbyr vi Vg3 påbygging til
generell studiekompetanse.
På side 6-7 kan du lese mer om hvilke fag vi tilbyr.

INTERNATTILBUD
Internatrommene er møblert med seng, pult,
stol og skap. De som bor i internatet betaler for
fullpensjon og alle måltider serveres i matsalen.
I tillegg er internatene utstyrt med mindre
kjøkken som elevene kan benytte. Vi har tre
vaskerom som er disponible for elevene og alle
internat er utstyrt med trådløst internett.

AKTIVITETSTILBUD
Det finnes gode muligheter for en meningsfull
fritid på Drottningborg:
• Ungdomsmøter og bibelgrupper
• Sang og musikk
• Elevkvelder, weekendturer, konserter,
filmkvelder etc.
• Studierom, gymsal og styrkerom
• Ballbinge og sandvolleyballbane
• Egen badestrand
• Fine turområder og golfbane i nærmiljøet
• Turneringer innen volleyball, fotball,
ulike spill osv.
• Skolelag i fotball og volleyball
(Vi har vært i NM i volleball for vgs flere ganger.)

BESØKSHELG
I helgen 8.–9. februar arrangerer vi besøkshelg
hvor du kan oppleve skolen og internatlivet.
Alle som vurderer å søke er hjertelig velkommen.
Følg med på hjemmeside/Facebook for nærmere
informasjon.

www.drottningborg.vgs.no
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TURER OG EKSKURSJONER
Vi har vår egen turbuss og hvert år arrangeres turer
og ekskursjoner til ulike reisemål. Turene kombinerer
faglig utbytte med sosialt fellesskap. Våre studieturer til
utlandet er for mange ett av høydepunktene fra tiden på
Drottningborg. Disse turene er inkludert i skolepengene.

Vg2 I USA

VI GÅR PÅ SKOLE ANNENHVER LØRDAG
Elevene på Drottningborg kommer fra hele landet, og
mange har derfor lang vei hjem. Dette er en av grunnene
til at vi har fire timer undervisning annenhver lørdag.
Dermed kan vi gi ekstra fridager og lengre ferier.

EN ANNERLEDES RUSSETID
Mange ønsker seg en russetid med mening, og mange
har funnet det i miljøet på Drottningborg. En liten skole
gir gode muligheter for et godt samhold og vennskap.
Det årlige russeprosjektet knytter russen sammen på en
helt spesiell måte.
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Vi har et offentlig godkjent utvekslingsprogram
med Lincoln Lutheran High School i Nebraska,
USA, for tre Vg2 elever. For nærmere informasjon,
ta kontakt med programansvarlig Frode Nilsen
på telefon 909 37 756 eller e-post:
fnilsen@drottningborg.vgs.no

VALGET ER DITT
Vi håper du har fått lyst til å søke plass ved
skolen. Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt.

VELKOMMEN TIL DROTTNINGBORG!

HUSK SØKNADSFRISTEN

1. MARS 2020

1. FEBRUAR FOR
SÆRSKILTE VILKÅR

PRISER FOR
SKOLEÅRET
2020/2021
Skolepenger inkluderer tur til utlandet, bøker på
bokmål eller nynorsk, samt alle skolerelaterte
ekskursjoner gjennom året. Skolepenger/
internatpenger refunderes ikke dersom en elev ikke
følger planlagt undervisningsopplegg, herunder
ekskursjoner i inn og utland.
Pris per mnd i 10 mnd
Undervisning/felleskostnader skole:
Skolepenger
kr
Kost/losji i internatet:
Dobbeltrom u/bad
kr
Dobbeltrom m/bad
kr
Enerom u/bad
kr
Enerom m/bad
kr
Tillegg for de som har behov
for spesiell diett
kr

2 225,6 000,6 500,6 900,7 250,400,-

ROMØNSKE?
Romønske skrives på eget skjema som blir tilsendt
etter opptak.
STIPEND OG LÅN
Elevene får utstyrsstipend fra Statens Lånekasse.
De som kvalifiserer for det får også borteboerstipend. Stipendets størrelse for 2020/2021 er
ennå ikke fastsatt, men for skoleåret 2019/2020
er de på henholdsvis kr. 1 051 og kr. 45 170.
I tillegg kan det gis behovsprøvd tilskudd til skolepenger og tilskudd til hjemreise for de som har lang
reiseavstand.
SØKNAD
Elektronisk søknadsskjema finner du på vår
hjemmeside. NB! Nye elever må huske å sende en
kopi av tidligere karakterer:
Mail: post@drottningborg.vgs.no
Post: Drottningborg vgs
Drottningborg 20, 4885 GRIMSTAD
www.drottningborg.vgs.no
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FAG- OG TIMEFORDELING
På Drottningborg tilbyr vi programområdene
REALFAG (REA) OG
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI (SSØ)
Begge hører inn under Utdanningsprogram for studiespesialisering. Innen dette utdanningsprogrammet
må elevene ha minst 90 uketimer fordelt på tre år
og fordypning i minst to programfag fra samme
programområde.
Fremmedspråk: Vi tilbyr Spansk nivå I og II og Tysk
nivå II. Nivå II er for elever som ønsker å fordype seg
i sitt fremmedspråk fra ungdomsskolen. Elever som
har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen kan ikke
begynne på nivå I i samme språk. De som ikke har
hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må velge
Spansk I på Vg1 og Vg2 og Spansk I+II på Vg3. For
disse elevene kommer Spansk I+II i tillegg til fellesfag
og fordypning i minst to programfag.
Fellesfaget kristendomskunnskap: Faget er på 5
uketimer fordelt over Vg1 og Vg2.
Matematikk: De som velger Matematikk R1 skal ikke
ha fellesfaget Matematikk på Vg2. Disse tre uketimene må erstattes med et programfag.
I tillegg til studiespesialisering tilbyr vi Vg3
påbygging til generell studiekompetanse (3PB) for
elever som har gått to år på yrkesfag og som ønsker
å oppnå studiekompetanse. I 3PB er det normalt 25
uketimer fellesfag, en time med faget ”Tro, livsmestring og etikk” og ett programfag på 5 uketimer.
Elever som på Vg2 har fullført noen av fellesfagene,
må erstatte disse timene med programfag.
Programfagene som er tilgjengelige for 3PB er de to
øverste gruppene til Vg2 (se tab. s 7) og valget av
programfag skjer ved skolestart.
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Vg1
Fellesfag :
Norsk
Matematikk
Naturfag
Engelsk
Fremmedspråk
Samfunnsfag
Geografi
Kroppsøving
Kristendomskunnskap
Sum fellesfag

		
4 timer
5 timer
5 timer
5 timer
4 timer
3 timer
2 timer
2 timer
2 timer
32 timer

Vg2
Fellesfag:
Norsk
Matematikk
Fremmedspråk
Historie
Kroppsøving
Kristendomskunnskap
Sum fellesfag

4 timer
3 timer
4 timer
2 timer
2 timer
3 timer
18 timer

Vg3
Fellesfag:
Norsk
Historie
Religion/etikk
Kroppsøving
Sum fellesfag

6 timer
4 timer
3 timer
2 timer
15 timer

Vg3 PÅBYGGING
Fellesfag:
Norsk
Matematikk
Naturfag
Historie
Kroppsøving
Tro		
Sum fellesfag

10 timer
5 timer
3 timer
5 timer
2 timer
1 time
26 timer

Nedenfor vises en tabell over programfagene på Drottningborg vgs. Alle fagene er på 5 uketimer.
Av timeplanmessige årsaker kan du ikke velge to fag fra samme gruppe.

PROGRAMFAG Vg2
Matematikk R1
Sosiologi og sosialantropologi
Kjemi 1
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Fysikk 1
Internasjonal engelsk
Biologi 1
Samfunnsøkonomi 1

OMRÅDE
REA
SSØ
REA
SSØ
REA
SSØ
REA
SSØ

GRUPPE

PROGRAMFAG Vg3
Matematikk R2
Politikk og menneskerettigheter *
Kjemi 2
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 *
Fysikk 2
Engelsk litteratur og kultur
Biologi 2 *
Samfunnsøkonomi 2
Spansk I+II1

OMRÅDE
REA
SSØ
REA
SSØ
REA
SSØ
REA
SSØ

GRUPPE

I
II
III
IV1

I
II
III
IV

1 Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må ha Spansk I+II på Vg3.

De kan ikke fordype seg i fag fra denne gruppen.
*Programfag på Vg3 som er merket med * krever ikke grunnlag fra Vg2.
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SYNKRON MEDIA AS

Adr.: Drottningborg 20, 4885 Grimstad
Telefon: 37 25 77 77
post@drottningborg.vgs.no
www.drottningborg.vgs.no

