UTDANNINGSVALG

VELKOMMEN
TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM
I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

IKK Sør-Troms er et forum for interkommunalt samarbeid mellom
grunnskolene i kommunene Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad og
Gratangen. Utdanningsvalg er et av samarbeidsområdene.

Faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen skal bidra til å skape helhet og
sammenheng i grunnopplæringen, og knytte grunnskolen, videregående
opplæring og det lokale arbeidsliv bedre sammen. Det er et mål at du som elev i
ungdomsskolen skal få de beste muligheter til å velge en utdanning i
videregående skole som passer deg.
En viktig del i faget er utprøving av utdanningsprogram og programområder.
Gjennom utprøvingen skal du bli kjent med hvordan det er å være elev på
videregående. Utprøvingene skal gi deg bedre grunnlag for å ta et aktivt valg av
yrkesretning, før du søker videregående opplæring.
IKK Sør-Troms og Troms fylkeskommune ved de tre videregående skolene Rå,
Stangnes og Heggen samarbeider i et opplegg der disse skolene tilbyr utprøving
av utdanningsprogram og programområder for elevene på 9. og 10. trinn i
ungdomsskolene.
Utprøvingen gjennomføres som ”kurs” over to dager på de videregående skolene
innenfor de utdanningsprogram og programområder som skolene tilbyr.
For 10.trinn på høsten og for 9.trinn på våren.
Mål
o

o
o
o

Elevene skal få kunnskap om utdanningsprogrammet og
programområdene slik at de får bedre forutsetninger for seinere valg av
utdanning og yrke
Elevene skal få erfaring med arbeidsoppgaver og arbeidsmåter som
karakteriserer utdanningsprogrammet og programområdet
Elevene skal få kjennskap til programfag innen programområdene
Elevene skal få kjennskap til yrker som utdanningsprogrammet fører til

Nedenfor finner du en oversikt over de utdanningsprogram og programområder
som tilbys i de tre videregående skolene i Sør-Troms og deres planer for
utprøving av disse.
Planene forteller deg hva du skal arbeide med på de to utprøvingsdagene.
Bruk tid til å studere dem i forhold til hva du tror du kan tenke deg å arbeide
med som voksen og i videregående opplæring mot dette yrket.
Bruk tid på viktige spørsmål som:
Hva vil jeg jobbe med som voksen?
Hva er jeg god til?
Hvilke typer arbeid trives jeg best med?
Hvilke utdanningsretninger kan jeg tenke meg?

Bruk også tiden i de videregående skolene under utprøvingsdagene og
spør gjerne elever, lærere og rådgivere om utfordringer og muligheter for
din yrkesframtid.
LYKKE TIL
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Videre i denne velkomsten finner du noe informasjon om:

Hva er videregående opplæring?
Utdanningsprogram - Programområde
Studiekompetanse
Yrkeskompetanse
Grunnkompetanse

side 4 - 6

Utprøving ved vg-skolene i Sør-Troms
Utdanningsprogram – programområder
Program
Utstyr
Loggbok
Evaluering

side 7 – 8

Kontaktinformasjon videregående skoler
Rå videregående skole
Stangnes videregående skole
Heggen videregående skole
Senja videregående skole

side
side
side
side

9
10
11
12

Merknader til de studieforberedende programmene side 13
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HVA ER VIDEREGÅENDE OPPLÆRING?
Videregående opplæring består av 13 forskjellige utdanningsprogram:
5 studieforberedende og 8 yrkesfaglige.
Hver av dem består av flere programområder.
De spesielle fagene innen programområdene, kaller vi programfag.
Utdanningsprogram – Programområde - Programfag
Det første året velger du utdanningsprogram. Her har du en rekke fag som er
felles for alle programområdene innen dette utdanningsprogrammet.
Det andre og tredje året velger du et programområde innen utdanningsprogrammet, og du velger ulike programfag innen dette programområdet.
De 13 utdanningsprogrammene er:
5 studieforberedende utdanningsprogram:
Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
Medier og kommunikasjon
Musikk, dans og drama
Studiespesialisering

(fra høsten 2016)
(fra høsten 2016)

8 yrkesfaglige utdanningsprogram:
Bygg- og Anleggsteknikk
Design og Håndverk
med to alternativer på Vg1:
- Design og håndverk
- Medieproduksjon
Elektrofag
Helse- og Oppvekstfag
Service og Samferdsel
Teknikk og Industriell Produksjon (TIP)
Restaurant- og Matfag
Naturbruk (med mulighet for studieforberedende Vg3)
Les mer om utdanningsprogrammene på :

www.vilbli.no
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Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse,
yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.
GRUNNKOMPETANSE:
Grunnkompetanse er kompetanse på et lavere nivå enn full studie- eller yrkeskompetanse. Den kan være planlagt eller ikke planlagt.
Hvis du av ulike årsaker slutter underveis eller stryker i fag, og ikke oppnår full
studie- eller yrkeskompetanse, får du utstedt et kompetansebevis som
dokumenterer den kompetansen du har fått gjennom opplæringen.
Du kan senere fullføre opplæringen med sikte på full studie-/yrkeskompetanse.

STUDIEKOMPETANSE:
Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap og
fører fram til studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring,
kan du ta videre studier ved høyskoler eller universitet.
Generell studiekompetanse:
Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til
universiteter og høgskoler. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at
du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som
universitetet eller høgskolen stiller.
Det er flere veier for å oppnå generell studiekompetanse. Du kan fullføre:
1)
2)
3)

et av de fem studieforberedende utdanningsprogrammene
Naturbruk med studieforberedende Vg3
et yrkesfaglig utdanningsprogram + V3 Påbygning til generell
studiekompetanse. Tre muligheter:
- Vg1 og Vg2 + Vg3 Påbygning
- Vg1 og Vg2 + fagutdanning med fag-/svennebrev + Vg3 Påbygning
- 3-årig fagutdanning i skole + Vg3 Påbygning
Vg3 Påbygning til generell studiekompetanse tilbys ved Stangnes vgs.

Spesiell studiekompetanse:
For noen spesielle studier stilles det i tillegg krav om spesiell
studiekompetanse. Det vil si at du må ha hatt spesielle fag eller
fagkombinasjoner innen det aktuelle programområdet (vanligvis innen
realfag).
Enkelte studier krever bestemte karakternivåer.
Enkelte studier krever også opptaksprøve.
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YRKESKOMPETANSE
Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse med eller uten fag- eller
svennebrev.
Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke. Ved å velge
programområder fra de 8 yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan du oppnå
forskjellige former for yrkeskompetanse:

Yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev
Opplæring i de såkalte lærefagene fører fram til fagbrev eller svennebrev, etter
bestått fagprøve eller svenneprøve.
I håndverkspregede fag heter det svennebrev og svenneprøve.
For eksempel har en smed avlagt svenneprøve og har dermed svennebrev.
I andre fag heter det fagbrev og fagprøve.
For eksempel har en elektriker avlagt fagprøve og har dermed fagbrev.
I lærefagene foregår opplæringen både i skole og bedrift (som lærling), over 4 år
(2 år i skole og 2 år i bedrift) eller mer.

Yrkeskompetanse uten fagbrev eller svennebrev
Opplæring i de fagene som ikke hører inn under lærefagene, fører fram til
yrkeskompetanse uten fagbrev eller svennebrev.
For eksempel har en helsesekretær yrkeskompetanse uten fagbrev eller
svennebrev.
Yrkesutdanningen er lagt opp som 3 års opplæring i skole, ofte med innlagte
praksisperioder.

Videre utdanning
Innenfor flere fagområder gir yrkeskompetanse deg grunnlag for videre
utdanning på fagskole.
Fagbrev eller svennebrev gir deg grunnlag for videre utdanning for å ta
mesterbrev.

Du har også muligheten til å ta påbygning til generell studiekompetanse
hvis du vil studere videre ved høyskole eller universitet.
Les mer om studiekompetanse, yrkeskompetanse og grunnkompetanse
på
www.vilbli.no
6

UTPRØVING VED VG-SKOLENE I SØR-TROMS
TILBUD OM UTDANNINGSPROGRAM/PROGRAMOMRÅDER:
RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE:
Idrettsfag
Restaurant- og Matfag
Helse- og Oppvekstfag
-

antall elevplasser
60
60
32

Barne- og Ungdomsarbeiderfag
Helsearbeiderfag

Innføringsklasse for fremmedspråk/minoritetsspråk *)
Spesialundervisning *)
*)

30
30

Tilbud om et ekstra år før en søker på Vg1.
Fokus på språkopplæring og grunnlag for videregående opplæring

STANGNES VIDEREGÅENDE SKOLE:
Bygg- og Anleggsteknikk

antall elevplasser
30
Design og Håndverk
med to alternativer på Vg1:
30
- Design og Håndverk
- Medieproduksjon
Elektrofag
45
Service og Samferdsel
15
Teknikk og Industriell Produksjon (TIP)
45
Medier og Kommunikasjon
30

HEGGEN VIDEREGÅENDE SKOLE:
antall elevplasser
Studiespesialisering med realfag
78
Studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi
56
Musikk, dans og drama med Musikk
25
Musikk, dans og drama med Drama
15
Merk at du her kan velge å utprøve programområdene innen
de to studieforberedende utdanningsprogrammene

SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE:
antall elevplasser
Naturbruk
15
IB-linja
(Tilbys bare ved utprøvinger for 10.trinn)
15
Les om vg-skolenes beskrivelse av utdanningsprogrammene og hva du kan
forvente deg på utprøvingene under Elev og Hva skjer på utprøving i Sør-Troms i
menylinja øverst på nettstedet troms.skoleogarbeidsliv.com
Merk at det nye studieforberedende utdanningsprogrammet Kunst, Design og
Arkitektur ikke tilbys i Sør-Troms, men kun i Tromsø (Breivang vgs).
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Ad utprøving ved Senja Videregående skole:
Siden det ikke lenger er tilbud om Naturbruk ved Rå vgs, får elevene i Sør-Troms
tilbud om å utprøve dette utdanningsprogrammet ved Senja Vgs.
Senja vgs gir også tilbud om å utprøve IB-linja, som er et tilbud som bygger på
fullført Vg1 på studiespesialiserende og som foregår på engelsk og etter
internasjonale læreplaner.
Merk at tilbudet om utprøving av IB-linja gjelder kun for 10.klassingene.
Les mer om disse tilbudene på skolens nettside: www.senja.vgs.no
Utprøving på Senja vgs fordrer tett kontakt mellom skolene, spesielt vedr
transport og overnatting. Minst en lærer må følge elevene.

PROGRAM
o
o

o

Utprøvingsdagen starter kl 08.30 og avsluttes kl 14.00
Innhold i utprøvingsdagene, hva du skal arbeide med vil fremgå av
planene for de enkelte utdanningsprogrammene og programområdene.
Se vg-skolenes informasjonen om utdanningsprogrammene under Elev
og Hva skjer på utprøving i Sør-Troms.
Detaljert program for dagene kommer etter påmeldingen og når den
endelige fordelingen er gjort.
Du får da informasjon og detaljert program ved innlogging på
nettstedet troms.skoleogarbeidsliv.com.

SPESIELT UTSTYR
o
o

Merk at enkelte utdanningsprogram og programfag krever særskilt
arbeidstøy og verneutstyr. Sjekk dette.
Ved utprøving av Bygg- og Anleggsteknikk (BA) og Teknikk og
Industriell Produksjon (TIP) er det påbudt med bruk av vernesko.
Elever som ikke har vernesko selv, kan låne slike på Stangnes vgs.
Oppgi sko-nummer på forhånd.

LOGGBOK
o

Hvis ungdomsskolen din har et opplegg med føring av loggbok eller
liknende, må du ha med seg slik bok og selv ha ansvar for føring av
f.eks arbeid og gjøremål, egenvurderinger og annet vedrørende
utprøvingen.

EVALUERING
o
o

Vg-skolene gir tilbakemeldinger om oppmøte/fravær og eventuelle
merknader og kommentarer til innsats og atferd.
Elevene skal evaluere utprøvingene ved å besvare spørsmål på et eget
skjema i prosjektet på nettstedet troms.skoleogarbeidsliv.com.
Skjemaet finner du ved innlogging på nettstedet.
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KONTAKTINFORMASJON
RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE
Adresse:

Laskenveien 3,
Telefon:
E-post:
Hjemmeside:

9475 Borkenes
777 89400
post.ra@tromsfylke.no
http://www.ra.vgs.no

Rektor:

Roar Røkenes
Telefon: 92 41 33 80
E-post: roar.rokenes@tromsfylke.no

Avdelingsledere:
Restaurant- og matfag (RM)
Harald Bjørn Gideonsen, tlf 91 74 46 76,
e-post: harald.bjorn.gideonsen@tromsfylke.no
Helse- og oppvekstfag (HO)
Børre Kristiansen, tlf 99 72 51 97
e-post:
borre.kristiansen@tromsfylke.no
Idrettsfag (ID) og Fellesfag
Einar Brinck-Hansen, tlf 45615875
e-post: einar.brinck-hansen@tromsfylke.no
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STANGNES VIDEREGÅENDE SKOLE
Postadresse:
Postboks 3120, 9498 Harstad
Besøksadresse: Stangnesveien 39, 9409 Harstad
Telefon:
E-post:
Hjemmeside:
NB:

777 87200
post.stangnes@tromsfylke.no
http://www.stangnes.vgs.no

All kontakt må skje gjennom ovenfor nevnte telefon eller e-post
Rektor:

Sylvi Berg
Telefon: 777 87201
e-post: sylvi.berg@tromsfylke.no

Avdelingsledere og utdanningsprogram:
Bjørn Dalager:

Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Elektrofag (EL)

Tommy Øwre:

Teknikk og industriell produksjon (TIP)

Linda Motrøen Paulsen:

Helse- og Oppvekstfag (HO)

Sissel Grimsmo Lund:

Design og håndverk (DH),
Medier og kommunikasjon (MK),

Ellinor Tande:

Service og samferdsel (SS)
Vg3 Påbygging til generell studiekomp
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HEGGEN VIDEREGÅENDE SKOLE
Postadresse:
Postboks 504, 9485 Harstad
Besøksadresse: St. Olavs gate 91
Telefon:
E-post:
Hjemmeside:

777 87100
post.heggen@tromsfylke.no
http://www.heggen.vgs.no

Kontaktpersoner:
Rektor:

Ole Martin Linaker
Telefon: 777 87101
E-post: ole.martin.linaker@tromsfylke.no

Avdelingsledere:
Realfag
Sigrun Pettersen, 777 87105

sigrun.pettersen@troms.vgs.no

Språk
Tom Andre Johnsen, 777 87104,
tom.andre.johnsen@tromsfylke.no

Språk, Samfunnsfag og økonomi
Inge Takøy, 777 87107
inge.takoy@tromsfylke.no

Musikk, dans og drama
Renate Bergland, 777 87108,

renate.bergland@tromsfylke.no
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SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE
Senja videregående skole gir sitt skoletilbud på tre skolesteder:
Gibostad, Finnfjordbotn og Sørreisa.
Telefon:
Epost:

778 50 800
post.senja@tromsfylke.no

Rektor:

Stein-Erik Svendsen
Tlf:
952 73 354
Epost:
stein.erik.svendsen@tromsfylke.no

Naturbruk:

Skolested Gibostad
Kontaktperson: Randi Moen
Tlf:
415 98 526
Epost:
randi.moen@tromsfylke.no

IB-linja:

Skolested Finnfjordbotn
Kontaktperson: Vivian Jakobsen
Tlf:
932 32 145
Epost:
vivian.jakobsen@tromsfylke.no

Les om skolen, skolestedene og skoletilbudene på

www.senja.vgs.no
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Merknader til de studieforberedende
utdanningsprogrammene
Alle fem utdanningsprogrammene gir deg generell studiekompetanse som gir deg
grunnlag for å søke videre studier ved høgskoler og universiteter, for eksempel
innen de sentrale fag i de forskjellige programområdene.
Idrettsfag kvalifiserer særlig til studier ved Idrettshøgskolen.
Musikk og drama kvalifiserer særlig til musikkstudier og dramastudier. Merk at
ved opptak til de fleste musikk- og dramastudiene kreves opptaksprøver.
Noen studier krever spesiell studiekompetanse, for eksempel innen realfag,
medisin, naturvitenskapelige og teknologiske fag.
Avhengig av skolens tilbud, kan du velge programfag fra andre
studieforberedende utdanningsprogram og du kan velge programfag fra andre
programområder innen ditt utdanningsprogram.
Slik kan du oppnå spesiell studiekompetanse, selv om utdanningsprogrammet
/programområdet i utgangspunktet gir generell studie-kompetanse.
Eller du kan få grunnlag for særlige studier som nevnt ovenfor.
Utdanningsprogrammet for studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for
videre studier ved høgskoler og universiteter.
Har du spesielle fremtidsdrømmer om høyere utdanning eller yrker, bør du
sjekke nøye hvilke utdanningsprogram og fagkombinasjoner som kreves eller gir
grunnlag for ønskene dine, før du gjør valg av programområde og programfag.
Merk også at du kan oppnå generell studiekompetanse ved Vg3 Påbygning til
generell studiekompetanse etter fullført yrkesfaglig utdanningsprogram.
Velger du et yrkesfaglig utdanningsløp kan du oppnå generell studiekompetanse
på tre ulike måter:
1) etter Vg1 og Vg2 velger du Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse
2) etter Vg1 og Vg2 fullfører du fagutdanningen og avlegger fag-/svennebrev
og deretter velger du Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
3) du fullfører en 3-årig fagutdanning i skole (eks. helsesekretær, hudpleier)
og deretter velger du Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
Vg3 Påbygning til generell studiekompetanse tilbys ved Stangnes vgs.
Merk at Heggen vgs tilbyr Toppidrett som et valgfritt programfag på Vg2 og Vg3.
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Salg og Service på Stangnes vgs

Restaurant- og Matfag på Rå vgs
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