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Grim skole 2016-2017 
 

 

 

Tilhører:____________________________ 

 

 

…men hva skal jeg 

gjøre etter 10. klasse? 
 
 

   Dette er en liten veiledning om videregående utdanning for elever 

i 10. klasse og deres foresatte. Heftet inneholder et minimum av det 

man må kjenne til før endelig valg om videregående skole tas. 

Elevene vil få mange muligheter til utfyllende informasjon, og det 

vises i denne sammenheng til planen på side 7. Målet er at hver 

enkelt elev har fått et godt grunnlag til å sette opp sine tre prioriterte 

utdanningsprogram på søknaden til videregående skole med frist 1. 

mars 2016. 
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Opplæringsloven gir alle ungdommer:  

 
 Rett til 3 års videregående opplæring etter 10. klasse.  

 

 Rett til omvalg på samme nivå.  

Dette gir et ekstra opplæringsår.  Samme kurs om igjen er ikke omvalg. 

 

 Rett til plass på ett av tre ønskede Utdanningsprogram (VG1) etter 10. kl. 

 

 Rett til to års videregående kurs (VG2 og VG3) som bygger på VG1. 

 
 

Fullført videregående opplæring gir deg: 
 

enten Studiekompetanse  
Studiekompetanse er inngangsbilletten til videre studier på universitet og høgskoler. 

Grunnlaget for generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående 

opplæring på studieforberedende utdanningsprogrammer. 

Det er viktig å merke seg at enkelte studier krever spesiell studiekompetanse, dvs. 

fordypning i matematikk og naturfag (bl.a. ingeniør-, arkitekt-, veterinær- og legestudiet). 

 

eller Yrkeskompetanse 
Yrkesutdanning gir rett til utøvelse av et bestemt yrke, f. eks. murer, helsefagarbeider, kokk, 

mekaniker, o.s.v. Vanligvis gis det et fagbrev eller svennebrev etter bestått fagprøve.  

Opplæringen i disse studieretningene er mer praktisk rettet enn det elevene er vant til fra 

ungdomsskolen. Men 1. året (VG1) inneholder mer teori enn noen forventer. 

Disse to begrepene over MÅ alle kjenne til.  

 

Her er en del andre viktige uttrykk: 

 

Lærling Elev som har inngått en lærekontrakt med en lærebedrift. Målet er fag- 

eller svennebrev. 

 

Lærekandidat Elev som har inngått en opplæringskontrakt med en lærebedrift.  

Målet er en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve 

(delkompetanse). Opplæringen vil bli dokumentert med et 

kompetansebevis. 

 

Kryssløp  Som hovedregel følger man hele opplæringen, VG1, VG2 og VG3,  

innenfor én studieretning. Men enkelte VG1 kan også gi mulighet for 

inntak til VG2 i andre studieretninger. Vi kaller dette kryssløp. Du kan 

for eksempel ta VG1 Helse og Oppvekst og så starte på IKT servicefag 

på VG2 

 

Særløp  Enkelte lærefag er for små til at det kan opprettes egne skoleløp i VG2  

og VG3. I særløpsfagene går eleven bare ett år på skole (VG1), deretter 

tre års læretid i en bedrift. 

 

Landslinjer             Noen kurs er kun opprettet i ett eller noen få fylker. Disse er åpne  
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                         for søkere fra hele landet, og elevene stilles helt likt ved inntak. 

                                    Eksempel: ”Allmennfag med fordypning ski” på Hovden. 

 

DISSE LINJENE FØRER FRAM TIL STUDIEKOMPETANSE: 
 

Studiespesialisering                                            2. 

Musikk, dans og drama 

 Idrettsfag 

 Kunst, kultur, arkitektur 

 Medier og kommunikasjon 

 IB (Internasjonal linje) 

 

Slik blir skoleløpet: 

 

       1. år            2. år                     3. år  

     

      VG1        VG2        VG3  
Studiekomp. etter 3 år.   

Klar til videre studier. 

 

DISSE LINJENE FØRER FRAM TIL YRKESKOMPETANSE: 
   

 

   Bygg- og anleggsteknikk 

   Design og håndverk/medieproduksjon 

   Elektrofag 

   Helse- og Oppvekst 

   Naturbruk 

   Restaurant- og matfag 

   Service og samferdsel 

   Teknikk og industriell produksjon 

 

 

Slik blir vanligvis skoleløpet: 

 

       1. år            2. år                          3. og 4. år  

VG1 

(Skole) 

VG2 

(Skole) 

To år som lærling (VG3). 

(Bedrift) 

  Yrkeskomp. etter 4 år. 

  Klar til å søke jobb. 

 

 

 

STUDIEKOMPETANSE VIA YRKESFAG: 
 

Det er viktig å merke seg at elever som etter fullført VG2 yrkesfag, ikke ønsker lærlingeplass, 

kan søke VG3 allmennfaglig påbygning og dermed oppnå studiekompetanse.  

Det er også mulig å oppnå generell studiekompetanse under læretiden eller etter avsluttet 

skolegang / læretid ved å ta det antall årstimer som mangler i de enkelte fagene (281 timer 

Norsk, 140 timer Matematikk, 84 timer Naturfag, 56 timer Kroppsøving og 140 timer 

Historie). Man kan og ta generell studiekompetanse etter at man har tatt Fagbrev. 

 

 

Studiespes.  tilbys på Katta/ Gimle 

(KKG), Vågsbygd, Tangen og 

Kvadraturen vgs. Tangen tilbyr Kunst, 

kultur og arkitektur og Medier og 

Kommunikasjon 

Vågsbygd tilbyr Musikk, dans og 

drama og Forskerlinjen 

Idrettsfag på KKG, Kvadraturen og 

Sirdal. 

IB på KKG 

Naturbruk tilbys på Søgne v.g.s. 

Service og samferdsel, Helse og Oppvekst 

på KKG 

Elektrofag, Helse- og Oppvekst, Teknikk og 

industriell produksjon (TIP) og TAF ( se 

forklaring under) på Kvadraturen 

Bygg- og anleggsteknikk, Design og 

håndverk/medieproduksjon, Restaurant- og 

matfag  på Tangen vgs. 
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TAF - Teknikk og industriell produksjon (TPTAF) 

TAF - Elektro (ELTAF)  

TAF er et 4-årig utdanningsløp som fører fram til fagbrev  og spesiell studiekompetanse. 

Under utdanningen vil du oppnå verdifull erfaring fra arbeid i ulike bedrifter. Med faglig 

kompetanse, fagbrev og studiekompetanse er du godt forberedt til å kunne studere videre ved 

alle høgskoler og universiteter i inn- og utland. Les mer på www.taf.no. Inntakskravet her er 

karakterene til jul i 10. samt at du blir innkalt til intervju. 

 

Grunnkompetansebevis 

En del elever sliter med i første omgang å klare et Fagbrev. Disse kan gå for et 

Grunnkompetansebevis. Dvs at de har gjennomført deler at yrkeskompetansen, men ikke alt 

som skal til for å klare og få et Fagbrev  
 

Dette er det du kan velge mellom: 
Her følger en smakebit fra hver enkelt Utdanningsprogram - litt om hvilke egenskaper som 

kreves, og hvilke yrker retningen fører fram til. Innen 1. mars skal samtlige være klar til å 

sette opp tre prioriterte program på sitt søknadsskjema – et meget viktig valg!  

Sjekk. www.utdanning.no og www.vilbli.no 

2 gode lenker til videregående utdannelse. 

 

STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM: 

S.S. IB. M/D/D. IDR. M/K. K/K/A 

 

 Studiespesialisering 

 

Dette utdanningsprogrammet gir deg først og fremst grunnlag for å studere videre etter 

videregående opplæring. Programmet fører ikke fram til et spesielt yrke, men gir deg rett til å 

søke forskjellige studier ved høgskoler og universiteter. Videre studier kan føre fram til yrker 

som sykepleier, lærer, førskolelærer, psykolog, lege, ingeniør, prest, økonom osv. 

Den som velger denne studieretningen bør være glad i å lese og arbeide med teoretiske fag. 

 

 

VG1-Studiespesialiserende med fokus på Internationalisering, IB  

 

KKG gir tilbud om  Vg1 Studiespesialiserende klasse med fokus på internasjonalisering. 

(Stud.spes.m.f.p.internationalisering). Klassen følger vanlig pensum, men får bilingval 

matematikk og bilingval naturfag undervisning, det vil si at mye av undervisningen og 

vurderinger foregår på engelsk. Dette gjøres for å styrke elevenes engelske ferdigheter. I 

tillegg må elevene ta et fag -Exercises in critical thinking” 2 timer per uke- som også 

undervises på engelsk.  

Hensikten med tilbudet er at elevene skal få en litt mer realistisk forståelse av de utfordringer 

de vil møte hvis de velger å søke på the International Baccalaureate Diploma Programme 

 

Musikk, dans og drama 

Dette er også et utdanningsprogram som gir deg generell 

studiekompetanse. Du kan søke høyere utdanning innenfor musikk, 

dans eller drama, eller annen utdanning som f.eks. sykepleier, politi, 

lærer o.s.v.  Utdanningsprogrammet stiller krav til ferdigheter 

innenfor den retningen du velger.  Du bør beherske ett av områdene 

musikk, dans eller drama før du begynner på VG1.  

http://www.taf.no/
http://www.utdanning.no/
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 Idrettsfag  

 

Utdanningsprogrammet fører ikke fram til et spesielt yrke, men gir generell 

studiekompetanse. De som velger denne retningen bør være glad i idrett. Her er det 

trening hver eneste dag i skoletiden. Utdanningsprogrammet er et tilbud både til 

deg som ønsker å kombinere utdanningen med toppidrett og til deg som ikke har 

noen planer om å bli profesjonell idrettsutøver, men som ønsker en alternativ vei til 

studiekompetanse.  

Denne utdanningen gir grunnlag for å ta på seg trenerjobber innenfor idretts- og 

friluftsliv, spesielt innenfor barneidrett. 

 

 
 

      Medier og kommunikasjon  (MK) 

Her lærer du ulike fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde. Mediepåvirkning og 

journalistikk. bruk av form, farge, lys og lyd som virkemiddel, å videreutvikle din digitale 

kompetanse, teoretiske fag. Utdanningsprogrammet gir deg et godt grunnlag for å søke deg 

inn på studier som bl.a. gjør deg til journalist og tekstforfatter, webdesigner, spilldesigner, 

lydtekniker, kommunikasjonsrådgiver. 

 

 

 

           
 

Kunst, kultur, arkitektur. 

Her må du like å holde på med kreative aktiviteter. Her lærer du å tegne, utforme gjenstander i 

ulike materialer, om kunst og kultur, teoretiske fag. Du bør ha estetisk sans, godt farvegsyn og 

øye for detaljer. Etter dette kan du, hvis du vil, bl.a. studere til interiørarkitekt, 

produktdesigner, kunst og kulturformidler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amot.gs.hm.no/prosjekter/2005_2006/medienes_verden/fs_medier.jpg


6 

 

 

 

YRKESFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM: 

B/A. D/H. EL. H/O. NA. R/M. S/S. TIP 

 

           

 

  
 

Bygg- og anleggsteknikk 

Dette utdanningsprogrammet åpner for svært mange yrkesområder innenfor feltet bygg og 

anlegg. Du kan for eksempel bli tømrer, murer, rørlegger, taktekker, blikkenslager, 

anleggsmaskinkjører, stillasbygger og mye annet. Malerfaget og renholdsoperatørfaget hører 

også inn under dette studieprogrammet. Felles for alle fagene er at du bør ha praktisk sans og 

godt håndlag. Du bør også kunne arbeide i team siden mange byggeprosjekter krever nært 

samarbeid mellom forskjellige yrkesgrupper. 

 

 
 Design og håndverk/medieproduksjon 

Denne studieretningen gir mange muligheter innenfor forskjellige håndverksyrker. 

Du kan for eksempel bli blomsterdekoratør, buntmaker, gullsmed, glasshåndverker, skomaker, 

frisør, fotograf, mediedesigner. 

For å velge denne studieretningen bør du ha kreative evner og like å arbeide med hendene. 

           

 

 
Elektrofag  

Velger du dette utdanningsprogrammet, kan du for eksempel bli elektriker, elektroreparatør, 

automatiker eller togelektriker. Andre mulige yrker er energioperatør, heismontør eller 

signalmontør. Aktuelle arbeidsplasser kan være i prosessindustrien, i elektronikkindustrien, i 

mekanisk industri, ved energiverk eller i jernbanebedrifter.  

           
 Helse- og Oppvekst  

Denne studieretningen gir deg mange muligheter innenfor forskjellige yrker der du vil ha 

http://www.styve.no/img/snekker2.jpg
http://www.artofstyle.dk/system/images/frontpage/frisoer_uddannelse.jpg
http://www.caroline-markus.de/elektriker.gif
http://www.underdusken.no/dusker/html/0006/helsefag_sykepleiereps.jpg


7 

med pleie av, eller omsorg for andre mennesker å gjøre. Du kan for eksempel bli fotterapeut, 

hudpleier, helsesekretær, apotektekniker, eller du kan bli barne- og ungdomsarbeider, 

helsefagarbeider, ambulansearbeider, omsorgsarbeider eller renholdsoperatør.  

Aktuelle arbeidsplasser kan være på sykehus, i hjemmetjenesten, i barnehager eller 

fritidshjem, på tannlegekontor, legekontor eller apotek. For å velge denne studieretningen er 

det viktig at du bryr deg om og kan ta hensyn til andre mennesker. 

 

 

 

           
Naturbruk  (NA) 

Dersom du velger denne studieretningen, kan du etterpå arbeide med bruk og utnyttelse av 

naturen og naturressursene.  Du kan bli gartner, fisker, skogsarbeider eller hovslager eller du 

kan få deg arbeid innenfor hagebruk, akvakultur, reindrift, idrettsanlegg, landbruk eller 

skogbruk. I Søgne kan du ta Vg2 hestefag. 

Studieretningen VG2 naturforvaltning gir deg studiekompetanse og dermed rett til å søke 

videre utdanning ved høgskoler og universitet. Kandidater som velger slik utdanning, kan 

søke jobber innen miljøvern på statlig og fylkeskommunalt nivå. For å velge denne 

studieretningen, bør du være interessert i naturen, ha praktisk håndlag og like å arbeide ute. 

 

 
 Restaurant- og matfag 

Denne studieretningen gir opplæring for blant annet hotell- og restaurantnæringen, nærings- 

middelbedrifter og produksjon av mat-, fiske-, drikke-, bake- og kjøttvarer. 

Den fører fram til yrker som for eksempel baker, konditor, fiskehandler, slakter, servitør eller 

kokk. Innenfor de forskjellige bransjene er det stadig nyutvikling av produkter og tjenester. 

Du bør derfor være kreativ. Du bør også ha godt håndlag, og innstilt på å yte service. 

 

 Service og samferdsel 

Dersom du kan tenke deg et yrke innen reiseliv (f. eks. på et reisebyrå 

eller som turistguide), resepsjonsfag og kontorfag, så kan dette 

utdanningsprogrammet være noe for deg. Her må man være i stand til å 

vise god service og kundebehandling og gode språkferdigheter er også 

viktig. IKT servicefag (drift og vedlikehold av datasystemer) hører også 

inn under dette programmet, og det samme gjør sikkerhetsfaget, samt 

logistikk- og yrkessjåførfaget. 

 

http://home.online.no/~vidaandr/hanestad/images/h10.gif
http://www.kragero.vgs.no/images/kokk.jpg
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 Teknikk og industriell produksjon (TIP).                               

Denne studieretningen åpner veien til yrker som platearbeider, støper, låsesmed, motorsykkel- 

reparatør, bilskadereparatør, landbruksmaskinmekaniker, yrkessjåfør, kuldemontør eller 

børsemaker. Du kan også velge å bli urmaker, garver, fagoperatør i industritekstilfag eller 

ortopedisk fottøymaker.  Felles for alle fagene er at du bør ha praktisk sans og godt håndlag. 

Du bør være nøyaktig og ha interesse for teknikk og maskiner. 

Her nevnes anleggsmaskinreparatør, bilskadereparatør, billakkerer, yrker på boreplattform 

innen brønnteknikk, mange yrker innen mekanisk industri, bilmekaniker, faglaborant, matros 

og motormann.  

 

 

 

 

 

Plan for yrkes- og studieveiledning på 10. trinn 2015/2016 

Tiltak Innhold Tidspunkt Ansvar 

Informasjon i 

klassene 

 

Informasjon om videregående skoler/yrkes-

orientering. Utdeling av materiell 

(hefter/brosjyrer) som kan nyttes på skolen 

og hjemme.  

Okt.-des. Rådgiver 

Utdanningsvalg Vi bruker ulike typer informasjonsmateriell 

der alt handler om yrker og utdannelse. 

Alle elevene har fått boka: «Min Famtid» 

som de også bruker i UDV timene. 

Hele 

skoleåret 

Rådgiver/ 

UDV 

lærer 

Ykespraksis-uke 

(Arbeidsuke) 

 

Elevene er utplassert en uke i arbeidslivet. 

Skolen skaffer plassene. Hver enkelt skal 

skrive en rapport/evaluering fra arbeidsuka. 

Uke 41 Rådgiver/ 

Kontaktl. 

Interessetest NAV/ Vilbli.no Før jul Rådgiver/

UDV 

lærer 

Messe for 9. og 

10. 

Yrkesmesse i Gimlehallen for elever og 

foresatte ( Se info på vår hjemmeside). 

27.9  Rådgiver 

Teambuilding Forsvaret presenterer seg en hel dag  Forsvaret

/Kontaktl

. 

Besøk De ulike skolene kommer på besøk for å 

presentere sine Utdanningsprogram 

UDV timer 

på 

onsdager 

VGS/ 

Rådg. 

Besøk Opplæringskontorene kommer for å 

presentere ulike yrker innen for forskjellige 

bransjer 

UDV timer 

på 

onsdager 

Oppl.kon

t/Rådg. 
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Hospitering Elevene velger et Utdanningsprogram på 

vgs de ønsker å hospitere på. 

29.og 30. 

nov 

Rådgiver 

V.g.s. 

Åpne skoler 

For 9. 0g 10. 

KKG, Vågsbygd, Søgne 

Kvadraturen, Tangen  

Januar-16 Rådgiver/ 

V.g.s 

Individuell 

veiledning 

Rådgiver er tilgjengelig for samtaler. 

Ved behov besøkes videregående skoler.  

Hele 

skoleåret 

Rådgiver 

 

Utfylling av 

søknadsskjema 

I februar må elevene være i stand til å sette 

opp sine tre prioriterte utdanningsprogram. 

Elevene får MinId tilsendt i posten, og får 

tid på skolen til å søke. Rådgiver setter av 1 

time pr. klasse på Datarommet for hjelp til 

innsøking 

Søkn.frist 

1.mars. 

Rådgiver/ 

elev 

                                                                                                                  

 
NOEN NYTTIGE LINKER FOR DEG SOM SKAL VELGE. 
 
http://www.tautdanning.no/ 
 
http://www.pedlex.no/4DACTION/WA_Adresse 
 
http://www.vilbli.no/ 
 
 

http://www.norge.no/                                                                           
 
http://app.lanekassen.no/stottekalk/ 
 
http://utdanning.no/  (denne bør du studere spesielt nøye)! 
 
http://www.byggopp.no/ 
 
http://www.restaurantogmatfag.no/ 
 
http://www.gnizt.no/ 

http://www.helseogoppveksfag.no/                                                             
 
http://www.naturbruk.no/ 
 
http://www.serviceogsamferdsel.no/ 
 
http://www.taf.no/ 
 
http://www.kkg.vgs.no 
 
http://www.ibo.org/school/006341/ 

http://www.tautdanning.no/
http://www.pedlex.no/4DACTION/WA_Adresse
http://www.vilbli.no/
http://www.norge.no/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://dorthesdrivein.files.wordpress.com/2007/12/student.jpg&imgrefurl=http://dorthesdrivein.wordpress.com/2007/12/15/i-narvik-er-det-lett-a-fa-seg/&usg=__ajK3Z46xkMnkkg8WwgNXy-6Txqw=&h=300&w=530&sz=46&hl=no&start=1&sig2=Dsi-Rf3POlzgcEeeD454zA&tbnid=-z5rdfbQ0TG2qM:&tbnh=75&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dstudent%26gbv%3D2%26hl%3Dno&ei=g2ZQS5SqO4z34AbB6fiICQ
http://app.lanekassen.no/stottekalk/
http://utdanning.no/
http://www.byggopp.no/
http://www.restaurantogmatfag.no/
http://www.gnizt.no/
http://www.helseogoppveksfag.no/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.teamtrafikk.no/bilder/naering/358//mekaniker.gif&imgrefurl=http://www.teamtrafikk.no/index.jsp%3Fpid%3D4988&usg=__8VFpyoEyg5QjkpzoE0Qgt4hFpKg=&h=249&w=250&sz=22&hl=no&start=1&sig2=xByAs0cIUxGDU1ArRcpqJg&tbnid=kgNyryqnLXHmeM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dmekaniker%26gbv%3D2%26hl%3Dno%26sa%3DG&ei=v2ZQS6fAKdL-4AbjroSICQ
http://www.naturbruk.no/
http://www.serviceogsamferdsel.no/
http://www.taf.no/
http://www.kkg.vgs.no/
http://www.ibo.org/school/006341/
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http://www.tangen.vgs.no                                                                  
 
http://www.kvadraturen.vgs.no 
 
http://www.vagsbygd.vgs.no 
 
http://www.sogne.vgs.no   
 
http://www.utdanning.no 
 
         
 
 
                                                                                           Grim skole 23.8.2016. 
         Rådgiver 
                           
                                                                             
 

 

  

 

                                                                                   

 

 Plass til spørsmål og notater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tangen.vgs.no/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.hydro.com/library/images/press_room/news/2001_11/kokk.jpg&imgrefurl=http://www.hydro.com/en/Press-room/News/Archive/2001/February/16062/&usg=__rxV2HUketCrdk1HbBx_KRSibwV4=&h=288&w=450&sz=48&hl=no&start=17&sig2=VkHlBgo08wec8qL49q6GgQ&tbnid=weMLcI_rNPdwjM:&tbnh=81&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3DKOKK%26hl%3Dno%26sa%3DG&ei=cWhQS_b7AdCL4Abc0InqDA
http://www.kvadraturen.vgs.no/
http://www.vagsbygd.vgs.no/
http://www.sogne.vgs.no/
http://www.utdanning.no/

