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KVS-Bygland er en kristen videregående internatskole 

på Sørlandet. Skolen ligger idyllisk til i naturskjønne 

omgivelser på Bygland, midt i hjertet av Setesdal. 

Skolen tilbyr byggfag, naturbruk og idrettsfag. Med 

rette kaller vi oss «Natur- og friluftsskolen», med 

enorme muligheter for de som er interessert i hest, 

jakt, fiske og turer i skog og mark. Over 40 000 mål 

med jaktterreng er tilgjengelig for alle skolens elever!

Miljøarbeidere og ansatte legger til rette for at du 

kan fylle fritiden med noe spennende. Vi har alt som 

trengs for fotball, sandvolleyball, kajakk, samt stor 

innendørshall og eget treningsrom. Sammen med 

dette har vi flere hytter med mulighet for overnatting, 

på ski eller til fots. Høres det spennende ut?

Velkommen!

KVS-Bygland

4745 Bygland

Tlf.: 37 93 51 18

post@kvs-bygland.no

www.kvs-bygland.no

KVS-Bygland skal være:

– et godt sted å lære

– et godt sted å være

KVS-Bygland – Kristen privat skole.

Steffen Røykenes

rektor

KVS-Bygland er en videregående skole med en tydelig 

kristen profil. Vi ønsker at kristen tro og etikk skal sette 

preg på skolen. Blant annet har vi morgenandakt i 

klasse rommet og kristendomskunnskap som eget fag 

på skolen. På fritiden får du tilbud om å være med i 

bibelgruppe, og skolen arrangerer ukentlige møter. Vi 

streber etter å fremme personlig vekst sammen faglig 

utvikling, og er opptatt av å skape en inkluderende 

elevflokk med et godt åndelig fellesskap!
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KVS-Bygland tilbyr VG1 Bygg- og anleggsteknikk. 

Velger du dette har du mange valgmuligheter. Du 

kan blant annet bli tømrer og murer, men du kan 

også velge litt mer utradisjonelle retninger som for 

eksempel limtreproduksjon eller fjellarbeid.

Allsidig og utfordrende med byggfag!

BYGGFAG

BYGGFAG
VG1   Bygg- og anleggsteknikk
VG2  Byggteknikk

Etter VG1 Bygg- og anleggsteknikk kan du gå videre 

på VG 2 Byggteknikk. Her kan du fordype deg i 

tømrer, murer, betong eller stilasfaget. I tillegg 

tilbyr vi fordypning innen tradisjonsbygg og lafting. 

Ved bestått VG2 kan du velge å gå ut som lærling 

i en bedrift og ta fagbrev, eller ta allmennfaglig 

påbygg for å oppnå generell studiekompetanse.



Tilegn deg bred kompetanse
i et lærerikt fellesskap!
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KVS-Bygland tilbyr VG1 Naturbruk. Dette er et godt 

studiealternativ enten du sikter mot å bli natur-

forvalter, bonde, skogsarbeider eller hestefaglært 

– eller dersom du rett og slett ønsker å gjøre noe 

gøy og annerledes på veien til studiekompetanse. 

Naturbrukelever kan velge mellom fordypning i 

hest, skog, jakt og fiske. 

Mulighetenes fag for natur- og friluftsinteresserte!

NATURBRUK

NATURBRUK
VG1   Naturbruk
VG2  Skogbruk
VG2  Hest- og hovslagerfag
VG3  Studieforberedende innen naturbruk

Spesielt unikt for skolen, er vårt jaktterreng på 

42 000 mål! Vi tilbyr også gratis stallplass til elever 

på naturbruk med fordypning hest. På KVS-Bygland 

er det ypperlige forhold for alle fagvariantene!

På VG2 tilbyr vi Hest- og hovslagerfag og VG2 Skog-

bruk. Fra høsten 2017 tilbys VG3 studieforberedende 

innen naturbruk, som gir studiekompetanse.



Lær, utforsk og del dine
interesser sammen med andre!
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VG1 Naturbruk reiser på skoletur til Spania hvor 

undervisningen foregår ved en skole som ligger i 

Pyreneene nord for Barcelona. Her får de som har 

fordypning hest prøvd seg på spanske hester, og 

elevene på skog får innsikt i viltliv og skogbruk i 

Pyreneene.

VG1 Byggfag reiser på skoletur til Latvia. Her 

bygger elevene opp hytter som de har laget i 

moduler gjennom skoleåret. Hyttene monteres 

på et misjonssenter for fattige barn som er en 

del av elevenes årlige misjonsprosjekt.

Hvert år reiser alle elevene på en utenlandstur.

Spennende og lærerike skoleturer
VG2 Bygg, VG2 Skog og VG2 Idrett får tilbud om 

reise til USA i løpet av skoleåret. Dette er fagturer 

hvor det er lagt inn temaer knyttet opp mot program-

fagene for de enkelte klassene. Det blir også god tid 

til å oppleve andre ting. Avhengig av hvor i USA turen 

går, vil vi prøve å få med oss spesielle naturopplevelser 

og serverdigheter.

VG2 Hest- og hovslager reiser til Spania. Her blir det 

en hel masse tid på hesteryggen, alt i fra overnattings-

tur til dressurridning. Det blir også en tur til Barcelona 

hvor elevene får oppleve mye av hva byen har å tilby.



Opplev andre kulturer og se
nye sider ved ditt fagfelt!
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En videregående utdanning med muligheten til å 

oppleve mye gøy og få mange nye venner fra ulike 

deler av landet!

Dyktige lærere som er interessert i deg! Vi har fokus 

på et godt og personlig forhold mellom elever og 

lærere, og vi ønsker å yte det lille ekstra for deg!

Et godt miljø og et varmt samhold når du bor 

sammen med klassekameratene på internat. 

Alle kjenner alle!

Vi tilbyr deg

Hvorfor velge KVS-Bygland?
Fantastiske fritidstilbud, som jakt, fiske, hytteturer, 

kajakk, gymsal, kino, mm.

Kjøkkenet serverer deilige delikatesser og sikter inn 

på å øke trivselsfaktoren med innbydende mat til 

hverdags og til fest!



KVS-Bygland –
skolen som venter på deg!



Velkommen til oss!
 Tlf.: 37 93 51 18   |   post@kvs-bygland.no

www.kvs-bygland.no


