Matematikk 1P/2P/1P-Y/2P-Y for kommende lærere
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilbyr i samarbeid med Nettskolen Vestfold i Vestfold og Telemark
fylkeskommune fagene 1P, 2P, 1P-Y og 2P-Y. Dette er et tilbud for de som ønsker å kvalifisere til
matematikkravet for opptak til lærerutdanningene. Ett av kravene for å kvalifisere til
lærerutdanningen er gjennomsnittskarakter 4 i matematikk.
Matematikkurset i fagene 1P, 2P, 1P-Y og 2P-Y gjennomføres som nettundervisning, og
kursdeltakerne kan følge undervisning fra der de selv foretrekker. Krav til utstyr er pc, webkamera,
hodetelefoner med mikrofon og god internettforbindelse.
Undervisning
Undervisningen foregår i sanntid, hvor lærer og deltakere møtes i et digitalt klasserom to dager i
uken på kveldstid pr fag. Det blir lagt opp til omvendtundervisning, hvor deltakerne jobber med elæringsoppgaver i forkant av hver undervisningsøkt. Deltakerne må forberede og gjennomgå teori
hjemme, og vil på den måten stille forberedt til timen. I det digitale klasserommet legges det opp til
gruppearbeid med faglig hjelp, samarbeid og diskusjoner. Her kan lærer og elever kommunisere og
samarbeide med hverandre (lyd og webkamera).
Se hvordan undervisning i et digitalt klasserom fungerer her
Kurset starter i uke 9 og avsluttes uke 20, totalt 11 uker (fri i påsken).
Undervisningsstart: mandag 24. / tirsdag 25. februar
Undervisningsslutt: onsdag 13. / torsdag 14. mai
Deltakerne følger undervisningen i sine klasser. Det vil bli separate klasser for fagene 1P (1PY) og 2P
(2PY). Søkere som ønsker begge fagene, dvs. 1P og 2P eller 1PY og 2PY, må påregne undervisning fire
kvelder i uken.
Det er to muligheter som man velger ved påmelding:
Valg 1: mandager og onsdager, kl. 18.00-19.30
Valg 2: tirsdager og torsdager, kl. 18.00-19.30
Eksamensdatoer privatist våren 2020 (uke 21/22)
Dato
Fagkode
Fag
Eksamen
19. mai. MAT1005 Matematikk 2P-Y
5t eksamen
19. mai. MAT1015 Matematikk 2P
5t eksamen
22. mai. MAT1011 Matematikk 1P
5t eksamen
28. mai MAT1001 Matematikk 1P-Y
4t eksamen

Opptakskrav til kurset
For å delta på kurset kreves det:




Generell studiekompetanse eller oppnår dette våren 2020.
Minst karakteren 2 i matematikk (224 timer).
Påmeldt privatisteksamen i matematikk 1P/2P/1P-Y/2P-Y (innen 1. feb.)

For å søke på lærerutdanning er det andre krav utover matematikkravet. Les mer om opptakskrav til
lærerutdanningen på utdanning.no. Dette er et tilbud der målet er å oppfylle kravet til karakteren 4

for å kvalifisere til lærerutdanningen. Søker er selv ansvarlig for at de øvrige opptakskravene til
lærerutdanningen er oppfylt for å kvalifisere til utdanningen. Søknadsfrist for lærerutdanning er
15.april 2020. https://www.samordnaopptak.no/info/

Påmelding til kurs og privatisteksamen
Du melder deg på i det faget du trenger å forbedre karakter i:
MAT1001
MAT1005
MAT1011
MAT1015

Matematikk 1P-Y
Matematikk 2P-Y
Matematikk 1P
Matematikk 2P

Påmelding
Det åpnes for søking den 15. januar med søknadsfrist 1. februar.
Påmeldingen er todelt:
1. Påmelding til kurs
Påmelding på nettsidene til Nettskolen Vestfold åpner 15. januar 2020.
Lenke til påmelding: https://www.vtfk.no/nettskolen
2. Påmelding til privatisteksamen
For de fleste fylker åpner dette i uke 3 (fra 13.januar 2020). Søker melder seg på eksamen i eget
hjemfylke, dvs. der søker ønsker å ta eksamen.
Frist for påmelding: 1. februar 2020, samme dato som påmelding til matematikk-kurset (merk at det
er egne regler for de som tar eksamen i Nordland).
Lenke til privatistweb: www.privatistweb.no

