
 

 

 

 

BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE 2022/23 
VG1 Medier og kommunikasjon 

 
Fellesfag: Tittel Forfatter ISBN Lyd 

Engelsk Citizens - SF Andersen 9788202583644  

Norsk Appell : VG1 SF Børresen  9788205518551   

Matematikk Matematikk 1T eller Borge m.fl.  9788203407529   

Matematikk Matematikk 1P Borge m.fl.  9788203407437   

Naturfag Naturfag SF Brandt  9788203407369   

Språkfag Følg boklista til Studiespes. vg 1    

     

Programfag: Hallo 1 Gripsrud 9788203402647  

     

 
Alle elever med ungdomsrett kan få utstyrsstipend. Stipendet er ikke behovsprøvd, og skal brukes til å dekke utgifter til nødvendig utstyr og 
materialer som kreves i opplæringen. Det skal også dekke billetter til kino, teater etc., samt reiser i forbindelse med opplæring utenfor skolen. 

 
Elevene må i tillegg kjøpe en startpakke med nødvendig materiell i fra skolen. Dette utstyret er personlig og dekkes ikke av 

læremiddelordningen, men dekkes delvis av elevenes utstyrsstipend. 



BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE 2022/23  

 

VG2 Medier og kommunikasjon 
 
 
 

I programfag hvor ME er sammen med ST ligger oversikten over læremidler på boklista for studiespesialiserende. 

 
Fellesfag: Tittel Forfatter ISBN Lyd/Digital 

Norsk Appell vg2/vg3 Longva m.fl.  9788205518568 Smartbok 

Historie  Perspektiver vg2/vg3  Madsen m.fl.  9788205523333  Smartbok 

Kroppsøving NDLA    

Geografi Geografi Eide 9788202638740 CDU 

Samfunnskunnskap Fokus Dahle 9788203406782 Unibok  

     

Programfag: Hallo 2 Asbjørnsen  9788203404450  

 Lydproduksjoner Husø m.fl.  9788249215409  

     
 

 
Alle elever med ungdomsrett kan få utstyrsstipend. Stipendet er ikke behovsprøvd, og skal brukes til å dekke utgifter til nødvendig utstyr og 
materialer som kreves i opplæringen. Det skal også dekke billetter til kino, teater etc., samt reiser i forbindelse med opplæring utenfor skolen. 

 
Elevene må i tillegg kjøpe en startpakke med nødvendig materiell i fra skolen. Dette utstyret er personlig og dekkes ikke av 

læremiddelordningen, men dekkes delvis av elevenes utstyrsstipend. 



BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE 2022/23  

 

  VG3 Medier og kommunikasjon 
 

 

I programfag hvor ME er sammen med ST ligger oversikten over læremidler på boklista for studiespesialiserende. 
 
 
 

Fellesfag: Tittel Forfatter ISBN Lyd 

Norsk Appell Vg2/Vg3   Longva m.fl.  9788205518568 Smartbok 

Historie Perspektiver vg2/vg3   Madsen m.fl.  9788205523333 Smartbok 

Kroppsøving NDLA    

Religion og etikk Religion og etikk   Eriksen 9788202689803  

     
 

 
 

Alle elever med ungdomsrett kan få utstyrsstipend. Stipendet er ikke behovsprøvd, og skal brukes til å dekke utgifter til nødvendig utstyr og 
materialer som kreves i opplæringen. Det skal også dekke billetter til kino, teater etc., samt reiser i forbindelse med opplæring utenfor skolen. 

 
Elevene må i tillegg kjøpe en startpakke med nødvendig materiell i fra skolen. Dette utstyret er personlig og dekkes ikke av 

læremiddelordningen, men dekkes delvis av elevenes utstyrsstipend. 


