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Et samarbeid mellom grunnskolene i kommunene Harstad, Kvæfjord, 
Bjarkøy, Skånland, Ibestad og Gratangen (IKK) og Troms Fylkeskommune 
ved de videregående skolene i Sør-Troms 
 
 
Faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen skal bidra til å skape helhet og 
sammenheng i grunnopplæringen, og knytte grunnskolen og videregående 
opplæring bedre sammen. 
 
IKK er et forum for interkommunalt samarbeid mellom grunnskolene i 
kommunene Harstad, Kvæfjord, Bjarkøy, Skånland, Ibestad og Gratangen. 
IKK og Troms fylkeskommune ved de tre videregående skolene i Sør-
Troms: Rå, Stangnes og Heggen videregående skoler samarbeider i et 
opplegg der de videregående skolene tilbyr utprøving av 
utdanningsprogram og programområder for elevene på 9. og 
10.klassetrinn i ungdomsskolene.   
Utprøvingen gjennomføres på de videregående skolene innenfor de 
utdanningsprogram og programområder som skolene tilbyr.    
 
Utprøvingene foregår over to dager.  For 10. trinn på høsten og for 9. 
trinn på våren. Hver elev skal ha utprøvd minst to forskjellige 
utdanningsprogram løpet av ungdomsskolen.   
 

VELKOMMEN TIL UTPRØVING 
 
Faget Utdanningsvalg har bl.a. som mål at du som elev i ungdomsskolen 
skal få de beste muligheter til å velge en utdanning på 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 dere bedre grunnlag for å ta et aktivt 
valg av yrkesretning, før dere søker videregående opplæring. 
 
Denne katalogen inneholder de videregående skolenes planer for 
utprøving av sine utdanningsprogram og programområder.  Planene viser 
hva de ulike utdanningsprogrammene inneholder og gir dere kunnskap om 
yrker som de kan føre fram til.  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? 
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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 
 

INNHOLD 
 
 
Hva er videregående opplæring? 
 
 Utdanningsprogram……………………………………………………  4 
 Studiekompetanse……………………………………………………..  5 
 Yrkeskompetanse……………………………………………………….  6 
 
 
Rå videregående skole. 
 
 Kontakt informasjon…………………………………………………  7 
 Idrettsfag………………………………………………………………….  8 
 Helse- og sosialfag………………………………………………….  9 
 Naturbruk………………………………………………………………..  11 
 Restaurant- og Matfag…………………………………………….  12 
 
 
Stangnes videregående skole 
 
 Kontaktinformasjon……………………………………………………… 13 
 Bygg- og anleggsteknikk……………………………………………… 14 
 Design og håndverk……………………………………………………… 15 

Elektrofag…………………………………………………………………  16 
Helse- og sosialfag………………………………………………………. 18 
Medier og kommunikasjon…………………………………………… 19 
Service og samferdsel…………………………………………………… 20 
Teknikk og industriell produksjon………………………………… 21 
Studiespesialiserende med formgivingsfag………………… 22 

 
Heggen videregående skole 
 
 Kontaktinformasjon……………………………………………………… 23 
 Studiespesialiserende med realfag……………………………… 24 
 Studiespesialiserende med språk, samfunnsfag  

og økonomi……………..       25 
 Musikk,  dans og drama………………………………………………….. 26 
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HVA ER VIDEREGÅENDE OPPLÆRING? 

 
 
Utdanningsprogram 
 
Videregående opplæring består av 12 forskjellige utdanningsprogram, 3 
studieforberedende og 9 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 ett av programområdene innen 
utdanningsprogrammet, og du kan velge ulike programfag innen dette 
programområdet. 
 
De 12 utdanningsprogrammene er: 
 
3 studieforberedende utdanningsprogram: 
 

 Studiespesialisering med programområdene 
- realfag 
- språk, samfunnsfag og økonomi 
- formgivingsfag  

 
 Musikk, dans og drama  med programområdene 

- musikk 
- dans 
- drama  

 
 Idrettsfag 

 
9 yrkesfaglige utdanningsprogram: 
 

 Bygg- og anleggsteknikk 
 Design og håndverk 
 Elektrofag 
 Helse- og sosialfag 
 Medier og kommunikasjon 
 Naturbruk 
 Restaurant- og matfag 
 Service og samferdsel 
 Teknikk og industriell produksjon 
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Studiekompetanse 
 
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. 
 
Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg1, Vg2  
og Vg3  fra disse utdanningsprogrammene: 

- Studiespesialisering 
- Musikk, dans og drama 
- Idrettsfag 
- Medier og kommunikasjon, studieforberedende Vg3 
- Naturbruk, studieforberedende Vg3 
- Et yrkesfaglig utdanningsprogram med Vg1 og Vg2 eller 

oppnådd yrkeskompetanse + Vg3 påbygning til generell 
studiekompetanse 

 
 
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 
 
Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke.   Ved 
å velge programområder fra de 9 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 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. 
 
 
 
 
 



 

 
7

RÅ  VIDEREGÅENDE  SKOLE 
 
 
Kontaktinformasjon: 
 
  Adresse:  Laskenveien 3, 9475 Borkenes 
  Telefon:  77022600 

E-post:  post.ra@troms.vgs.no 
Hjemmeside: http://www.ra.vgs.no 
 
Kontaktperson: 
Rektor:  Tor Magne Torbergsen 
   Telefon: 77022600 
   E-post: tor.magne.torbergsen@troms.vgs.no 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:post.ra@troms.vgs.no
http://www.ra.vgs.no/
mailto:tor.magne.torbergsen@troms.vgs.no
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Plan for utprøving av studieforberedende utdanningsprogram ved Rå vgs 
 

IDRETTSFAG 
med programområdet 

IDRETT 
  Mål 

o Elevene skal få kunnskap om utdanningsprogrammet og programområdene 
slik at de får bedre forutsetninger for seinere valg av utdanning og yrke 

o Elevene skal få erfaring med arbeidsoppgaver og arbeidsmåter som 
karakteriserer utdanningsprogrammet og programområdet 

o Elevene skal få kjennskap til programfag innen programområdene 
o Elevene skal få kjennskap til yrker som utdanningsprogrammet fører til 

 
1. Gjennomføring og kompetansemål 

Elevene har i løpet av utprøvingen vært innom deler av følgende: 
o Fellesfag: 

Norsk:  - gjøre rede for forholdet mellom muntlig og skriftlig språk 
  - gjøre rede for særtrekk ved norske talemålsvarianter 
  - kjennetegn på dialekten i nærområdet (dialektmerker) 
Matematikk: - geometri og algebra 
  - praktisk geometri og algebraspill + valgmuligheter 
Naturfag: - generell informasjon fra læreplanen 

- gjennomgang av læreplanmål og orientering om praktisk    
  arbeid, ekskursjoner og laboratoriearbeid 

Historie/Språkfag: - orientering om fagene 
   - gruppeoppgaver knyttet til fagfeltet 
 

o Idrettsfag: 
Idrett og samfunn: - idrett, verdier og etikk 
   - fair-play 
Treningslære:  - kroppens oppbygning og funksjon (muskulatur) 
   - muskler og skjelett 
Aktivitetslære: - kompetansemål fra fagområdet basistrening 
   - gjennomføring av økt med slåball/hinderløype 
     (kortintervaller gjennom lek/spill) 
Toppidrett:  - forbedring av tekniske ferdigheter i fotball/handball 
   - trening av tekniske ferdigheter i fotball/handball 
Breddeidrett:  - fra fagområdet helsebringende trening 
   - gjennomføring av økt i basistrening 
 

2. Program 
 Sted: Rå videregående skole 
 Rå vgs vil sende ut detaljert program for utprøvingsdagene med dato, 

klokkeslett og annen nødvendig informasjon. 
 

3. Vurdering 
 Elevene fører loggbok. Loggboka skal også inneholde egen vurdering av 

interesse, arbeidsinnsats og annet vedrørende utprøvingen. 
 Elevene gis vurdering deltatt/ikke deltatt   
 Rå vgs utsteder et eget ”utprøvingsbevis/-vitnemål”.   Dette inneholder 

bekreftelse på deltagelse og eventuell kort vurdering av innsats. 
 Loggbok og vurderinger skal tas inn i elevenes karrieremappe. Plan for 

utprøving av yrkesfaglig utdanningsprogram ved Rå VGS. 
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Plan for utprøving av yrkesfaglig utdanningsprogram ved Rå vgs 
 
 

HELSE OG SOSIALFAG 
med programområdene 

 
 HELSEARBEIDERFAG 
 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG 

 
1. Mål 

o Elevene skal få kunnskap om utdanningsprogrammet og programområdene 
slik at de får bedre forutsetninger for seinere valg av utdanning og yrke 

o Elevene skal få erfaring med arbeidsoppgaver og arbeidsmåter som 
karakteriserer utdanningsprogrammet og programområdet 

o Elevene skal få kjennskap til programfag innen programområdene 
o Elevene skal få kjennskap til yrker som utdanningsprogrammet fører til 

 
 

2. Kompetansemål 
o VG1 Helse- og sosialfag: Helsefremmende arbeid 

-    sette sammen enkle måltider og vurdere energi- og nærings-
innholdet i tråd med tilrådninger om et sunt kosthold fra 
helsemyndighetene 

- forklare hvordan kroppen er bygd opp og fungerer i forhold til 
livsstils-sykdommer, og forklare konsekvenser av svikt i vitale 
kroppsfunksjoner 

 
o VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag: Yrkesutøvelse 

-    drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer i faget 
-    planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for de ulike grupper og   
  begrunne valg av aktiviteter med utgangspunkt i utviklingspsykologi 
 

o VG2 Helsearbeiderfag: Helsefremmende arbeid 
- eleven skal gjøre rede for og demonstrere grunnleggende sykepleie 
 

3. Gjennomføring 
o VG1 Helse- og sosialfag 

- legge inn forslag til en sunn dagskost i programmet Mat på data, 
vurdere resultatene, og deretter forandre kosten der det er 
nødvendig for å få en optimal dekning av de ulike næringsstoffene 

- teori om sirkulasjon og hvilke sykdommer som kan oppstå i 
sirkulasjonssystemet som følge av livsstil 

 
o VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag 

- kjennskap til hvordan en barne- og ungdomsarbeider utfører yrket 
- bli kjent med hvordan og hvorfor en aktivitet gjennomføres 
 

o VG2 Helsearbeiderfag 
- bli kjent med hvordan blodtrykk og puls måles og hvorfor 
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4. Spesielle merknader 
Liker du å jobbe med mennesker? 
Da kan dette passe for deg! 
 

5. Program 
 Sted: Rå videregående skole 
 Rå vgs vil sende ut detaljert program for utprøvingsdagene med 

dato, klokkeslett og annen nødvendig informasjon. 
 
 

6. Vurdering 
 Elevene fører loggbok. Loggboka skal også inneholde egen vurdering 

av interesse, arbeidsinnsats og annet vedrørende utprøvingen. 
 Elevene gis vurdering deltatt/ikke deltatt. 
 Rå vgs utsteder et eget ”utprøvingsbevis/-vitnemål”.                

Dette inneholder navn og bekreftelse på deltagelse i 
utdanningsprogrammet/programområdet. Det kan også gis en kort 
vurdering av arbeidsinnsats og annet i forhold til deltagelsen.  Disse 
sendes samlet til grunnskolene innen en uke. 

  Loggbok og vurderinger skal tas inn i elevenes karrieremappe. 
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Plan for utprøving av yrkesfaglig utdanningsprogram ved Rå vgs 
 
 

NATURBRUK 
med programområdet 

 
 ANLEGGSGARTNER OG IDRETTSANLEGGSFAG 

 
1. Mål 

o Elevene skal få kunnskap om utdanningsprogrammet og programområdene 
slik at de får bedre forutsetninger for seinere valg av utdanning og yrke 

o Elevene skal få erfaring med arbeidsoppgaver og arbeidsmåter som 
karakteriserer utdanningsprogrammet og programområdet 

o Elevene skal få kjennskap til programfag innen programområdene 
o Elevene skal få kjennskap til yrker som utdanningsprogrammet fører til 

 
2. Kompetansemål 

o Grunnleggende arbeidsoppgaver og yrkesutførelse innen norske eller samiske 
naturbruksproduksjoner etter instruks og under veiledning.  I dette inngår stell 
av planter,  fisk og dyr,  høsting og fangst av naturressurser og foredling,  
drift og tjenesteyting 

o Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen teknikk og handverk,  og 
emner som tar for seg sammenhengen mellom yrkesutøvelse og natur- og 
arbeidsmiljø og det regelverket som berører dette 

o Kunne orientere seg i naturen,  beskrive naturtype,  gjenkjenne typiske arter,  
beskrive landskapsutforming og klima og forholde seg til dette i utøvelsen av 
yrkesrelevante aktiviteter 

o Dyktiggjøre eleven til seinere å kunne utvikle næringsvirksomhet og 
entreprenørskap 
 

3. Gjennomføring 
o Elevene deles i mindre grupper.  Dette for å oppnå nærmere kontakt med dyr 

og planter og av sikkerhetsmessige årsaker knyttet til bruk av maskiner 
o Gruppene vil rullere mellom postene 

- dyr og dyrestell 
- planteproduksjon og bruk av planter 
- friluftsliv 
- maskiner og grøntanlegg 

 
4. Program 

 Sted: Rå videregående skole 
 Rå vgs vil sende ut detaljert program for utprøvingsdagene med dato, 

klokkeslett og annen nødvendig informasjon. 
 

5. Vurdering 
 Elevene fører loggbok. Loggboka skal også inneholde egen vurdering av 

interesse, arbeidsinnsats og annet vedrørende utprøvingen. 
 Elevene gis vurdering deltatt/ikke deltatt 
 Rå vgs utsteder et eget ”utprøvingsbevis/-vitnemål”.   Dette inneholder 

bekreftelse på deltagelsen og eventuelt en kort vurdering av arbeidsinnsats 
Dette sendes samlet til grunnskolene innen ei uke. 

 Loggbok og vurderinger skal tas inn i elevenes karrieremappe. 
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Plan for utprøving av yrkesfaglig utdanningsprogram ved Rå vgs 
 
 

RESTAURANT OG MATFAG 
med programområdene 

 
 KOKK- OG SERVITØRFAG 
 MATFAG 

 
1. Mål 

o Elevene skal få kunnskap om utdanningsprogrammet og programområdene 
slik at de får bedre forutsetninger for seinere valg av utdanning og yrke 

o Elevene skal få erfaring med arbeidsoppgaver og arbeidsmåter som 
karakteriserer utdanningsprogrammet og programområdet 

o Elevene skal få kjennskap til programfag innen programområdene 
o Elevene skal få kjennskap til yrker som utdanningsprogrammet fører til 

 
 

2. Kompetansemål 
o Praktisere god produksjonshygiene, godt reinhold og personlig hygiene og 

gjøre greie for hvorfor dette er viktig for god produksjonsflyt 
o Sette sammen og lage til enkle produkt og måltid på ein kreativ og estetisk 

måte 
o Vurdere kvaliteten på råvarer og produkt, og bruke denne kunnskapen i 

praktisk arbeid 
 
 

3. Gjennomføring 
o Elevene organiseres i grupper og får praktisk og teoretisk innføring i alle 

programområdene. 
o Praktisk arbeid vektlegges og du får en smakebit av arbeidsoppgaver til ulike 

fagarbeidere: oppgaver på kjøkkenet, produsere buffet, bakverk, desserter  
o NB: Alle elevene må ha med innesko og hvit overdel/t-skjorte 

 
 

4. Program 
 Sted: Rå videregående skole 
 Rå vgs vil sende ut detaljert program for utprøvingsdagene med 

dato, klokkeslett og annen nødvendig informasjon. 
 
 

5. Vurdering 
 Elevene fører loggbok. Loggboka skal også inneholde egen vurdering av 

interesse,  arbeidsinnsats og annet vedrørende utprøvingen. 
 Elevene gis vurdering deltatt/ikke deltatt 
 Rå vgs utsteder et eget ”utprøvingsbevis/-vitnemål”. Dette inneholder 

bekreftelse på deltagelse og eventuelt kort vurdering av arbeidsinnsats.  
Sendes samlet til grunnskolene. 

 Loggbok og vurderinger skal tas inn i elevenes karrieremappe. 
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STANGNES  VIDEREGÅENDE SKOLE 
 
 
 
Kontaktinformasjon: 
 
  Postadresse: Postboks 3120, 9498 Harstad 
  Besøksadresse: Stangnesveien 39, 9409 Harstad 
  Telefon:  770 19 100 
  Telefaks:  770 19 170 
  E-post:  stangnes@tromsfylke.no 
  Hjemmeside: http://www.stangnes.vgs.no 
 
  Kontaktperson: 
  Rektor:  Sylvi Berg 
     Telefon: 77019101 
     e-post: sylvi.berg@troms.vgs.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:stangnes@tromsfylke.no
http://www.stangnes.vgs.no/
mailto:sylvi.berg@troms.vgs.no


 

 
14

Plan for utprøving av yrkesfaglig utdanningsprogram ved Stangnes VGS 
 

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK 
med programområdene 

 
 BYGGTEKNIKK 
 KLIMA-, ENERGI- OG MILJØTEKNIKK 

 
 

1. Mål 
o Elevene skal få kunnskap om utdanningsprogrammet og programområdene 

slik at de får bedre forutsetninger for seinere valg av utdanning og yrke 
o Elevene skal få erfaring med arbeidsoppgaver og arbeidsmåter som 

karakteriserer utdanningsprogrammet og programområdet 
o Elevene skal få kjennskap til programfag innen programområdene 
o Elevene skal få kjennskap til yrker som utdanningsprogrammet fører til 

 
 

2. Gjennomføring 
o I produksjon får eleven kjennskap til 

 bruk av verktøy (håndverktøy og el-verktøy) og sikkerhetsforskrifter til 
disse 

 materiallære og materialegenskaper 
 HMS – arbeidsteknikker, arbeidsstillinger og ergonomi 

 
o I bransjelære får eleven kjennskap til 

 sammenhengen mellom yrker i bygg- og anleggsnæringen 
 HMS og personlig verneutstyr 

 
 

3. Spesielle merknader 
Eleven må ha klær/utstyr som tåler arbeidsaktivitet. 
Eleven må ha med matpakke 
 
 

4. Program 
 Sted: Stangnes videregående skole 
 Stangnes vgs vil sende ut detaljert program for utprøvingsdagene 

med dato, klokkeslett og annen nødvendig informasjon. 
 
 

5. Vurdering 
 Elevene fører loggbok. Loggboka skal også inneholde egen vurdering 

av interesse, arbeidsinnsats og annet vedrørende utprøvingen. 
 Elevene gis vurdering deltatt/ikke deltatt og eventuelt en kort 

vurdering av arbeidsinnsats og annet i forhold til deltagelsen. 
 Loggbok og vurderinger skal tas inn i elevenes karrieremappe. 
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Plan for utprøving av yrkesfaglig utdanningsprogram ved Stangnes VGS 
 

DESIGN OG HÅNDVERK 
med programområdene 

 
 FRISØR på Vg2 
 INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN på Vg2 og  

INTERIØR på Vg3 
 

1. Mål 
o Elevene skal få kunnskap om utdanningsprogrammet og programområdene 

slik at de får bedre forutsetninger for seinere valg av utdanning og yrke 
o Elevene skal få erfaring med arbeidsoppgaver og arbeidsmåter som 

karakteriserer utdanningsprogrammet og programområdet 
o Elevene skal få kjennskap til programfag innen programområdene 
o Elevene skal få kjennskap til yrker som utdanningsprogrammet fører til 

 
2. Gjennomføring 

o I programfagene for Vg2 Frisør skal elevene: 
 utføre make-up tilpasset kundens behov og forutsetninger 
 bruke verktøy, produkter og teknikker på en hensiktsmessig måte 

o I programfagene for Vg2 Interiør og utstillingsdesign og Vg3 Interiør 
skal elevene: 

 lære å bruke prinsipper for komposisjon i arbeid med 
 lære å innrede, møblere og style rom for ulike miljøer 
 lage modeller av vindusutstilling 
 lære om årets trender 

 
3. Spesielle merknader 

Frisørfaget er et kreativt og utfordrende yrke.  Som frisør må du ha en åpen og 
utadvendt holdning.  Det er viktig med god fysikk, og du må like å jobbe med 
mennesker. 
 

4. Program 
 Sted: Stangnes videregående skole 
 Stangnes vgs vil sende ut detaljert program for utprøvingsdagene 

med dato, klokkeslett og annen nødvendig informasjon. 
 

5. Vurdering 
 Elevene fører loggbok. Loggboka skal også inneholde egen vurdering 

av interesse, arbeidsinnsats og annet vedrørende utprøvingen. 
 Elevene gis vurdering deltatt/ikke deltatt og eventuelt en kort 

vurdering av arbeidsinnsats og annet i forhold til deltagelsen. 
 Loggbok og vurderinger skal tas inn i elevenes karrieremappe. 
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Plan for utprøving av yrkesfaglig utdanningsprogram ved Stangnes vgs 

ELEKTROFAG 
med programområdene 

 
 DATA OG ELEKTRONIKK 
 ELENERGI  

 
1 Mål 

o Elevene skal få kunnskap om utdanningsprogrammet og programområdene 
slik at de får bedre forutsetninger for seinere valg av utdanning og yrke 

o Elevene skal få erfaring med arbeidsoppgaver og arbeidsmåter som 
karakteriserer utdanningsprogrammet og programområdet 

o Elevene skal få kjennskap til programfag innen programområdene 
o Elevene skal få kjennskap til yrker som utdanningsprogrammet fører til 

 
 

2 Gjennomføring og kompetansemål 
o automatiseringssystemer 

 Eleven får en konkret arbeidsoppgave med oppkobling og utprøving av et 
motoranlegg.  Det vil også bli gitt innsyn i nødvendig dokumentasjon og 
kvalitetssikring. 

 Eleven skal planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for 
motorstyring med valgbar dreieretning og rotasjonsfrekvens av trefase 
asynkronmotor 

o data 
 eleven skal utføre en konkret oppgave med montering, funksjonstesting og 

dokumentasjon 
 eleven skal lære å planlegge, montere, sette i drift og dokumentere mindre 

systemer for tele- og datakommunikasjon og enkle systemer for 
databehandling, basert på personlig datamaskin og periferiutstyr 

o elenergi 
 eleven skal planlegge, avisolere, feste, koble, sette i drift, funksjonsteste 

og dokumentere et anlegg 
 eleven skal lære å sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av 

elektrisk energi og lysstyringer i bolig, og bli kjent med hvordan et lys 
kobles til elnettet, via et støpsel, en automatsikring og en bryter 

o elektronikksystemer 
 eleven skal gjennom praktiske øvelser etablere begreper og ferdigheter 

knyttet til Ohms lov, analog/digital signalbruk, måling av elektriske 
størrelser og lodding. Eleven må dokumentere arbeidet vha 
koblingstegning En demonstrasjon av programmet Multisim vil kunne gi en 
forståelse for systemer og måling, vurdering og utprøving av kretser. 

 Eleven skal lære om enkle systemer for adgangskontroll, alarm, 
kommunikasjon, databehandling, lyd og bilde og bruk av standarder og 
digitale verktøy ved å måle elektriske størrelser på systemene og vurdere 
måleresultatene.  Et sentralt tema i opplæringen vil også være helse, miljø 
og sikkerhet. 
 
 

3 Spesielle merknader 
Utprøvingsdagene skal gi deg praktisk innsikt i utdanningsprogrammet elektrofag. 
Du får en ”smakebit” av faget gjennom praktiske oppgaver og noe teori.   Du 
lærer gjennom praktiske oppgaver og får samtidig innsikt i teoretiske krav. 
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4 Program 

 Sted: Stangnes videregående skole 
 Stangnes vgs vil sende ut detaljert program for utprøvingsdagene 

med dato, klokkeslett og annen nødvendig informasjon. 
 

5 Vurdering 
 Elevene fører loggbok. Loggboka skal også inneholde egen vurdering 

av interesse, arbeidsinnsats og annet vedrørende utprøvingen. 
 Elevene gis vurdering deltatt/ikke deltatt og eventuelt en kort 

vurdering av arbeidsinnsats og annet i forhold til deltagelsen. 
 Loggbok og vurderinger skal tas inn i elevenes karrieremappe. 
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Plan for utprøving av yrkesfaglig utdanningsprogram ved Stangnes vgs 
 

HELSE OG SOSIALFAG 
med programområdene 

 
 HELSEARBEIDERFAG 
 HUDPLEIE  

 
1 Mål 

o Elevene skal få kunnskap om utdanningsprogrammet og 
programområdene slik at de får bedre forutsetninger for seinere valg 
av utdanning og yrke 

o Elevene skal få erfaring med arbeidsoppgaver og arbeidsmåter som 
karakteriserer utdanningsprogrammet og programområdet 

o Elevene skal få kjennskap til programfag innen programområdene 
o Elevene skal få kjennskap til yrker som utdanningsprogrammet fører til 

 
 

2 Gjennomføring og kompetansemål 
o Eleven skal får kjennskap til utdanningsprogrammet helse- og sosialfag 

og programområdene Vg2 helsearbeiderfag og Vg2 Hudpleie. 
o Eleven skal få kjennskap til å planlegge,  gjennomføre og dokumentere 

aktiviteter og arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemål innen 
utdanningsprogrammet 

 
 

3 Spesielle merknader 
Liker du å jobbe med mennesker? 
Da kan dette passe for deg! 
 
 

4 Program 
 Sted: Stangnes videregående skole 
 Stangnes vgs vil sende ut detaljert program for utprøvingsdagene 

med dato, klokkeslett og annen nødvendig informasjon. 
 
 

5 Vurdering 
 Elevene fører loggbok. Loggboka skal også inneholde egen vurdering 

av interesse, arbeidsinnsats og annet vedrørende utprøvingen. 
 Elevene gis vurdering deltatt/ikke deltatt, og eventuelt en kort 

vurdering av arbeidsinnsats og annet i forhold til deltagelsen. 
 Loggbok og vurderinger skal tas inn i elevenes karrieremappe. 
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Plan for utprøving av yrkesfaglig utdanningsprogram ved Stangnes VGS 
 

MEDIER OG KOMMUNIKASJON 
med programområdene 

 
 Vg2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON 
 Vg3 MEDIER OG KOMMUNIKASJON 

 
 

1. Mål 
o Elevene skal få kunnskap om utdanningsprogrammet og 

programområdene slik at de får bedre forutsetninger for seinere valg 
av utdanning og yrke 

o Elevene skal få erfaring med arbeidsoppgaver og arbeidsmåter som 
karakteriserer utdanningsprogrammet og programområdet 

o Elevene skal få kjennskap til programfag innen programområdene 
o Elevene skal få kjennskap til yrker som utdanningsprogrammet fører til 

 
 

2. Gjennomføring og kompetansemål 
o Eleven skal få kjennskap til å planlegge, gjennomføre og dokumentere 

aktiviteter og arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemål innen 
utdanningsprogrammet 

o I programfagene skal eleven få kjennskap til 
 WebDesign 
 Film 
 Foto 
 Prosjekt til fordypning – ulike temaer 
 
 

3. Spesielle merknader 
I løpet av kurset får du innblikk i en del sentrale arbeidsoppgaver i de 
yrkene utdanningsprogrammet leder fram mot.   
 
 

4. Program 
 Sted: Stangnes videregående skole 
 Stangnes vgs vil sende ut detaljert program for utprøvingsdagene 

med dato, klokkeslett og annen nødvendig informasjon. 
 
 

5. Vurdering 
 Elevene fører loggbok. Loggboka skal også inneholde egen vurdering 

av interesse, arbeidsinnsats og annet vedrørende utprøvingen. 
 Elevene gis vurdering deltatt/ikke deltatt og eventuelt en kort 

vurdering av arbeidsinnsats og annet i forhold til deltagelsen. 
 Loggbok og vurderinger skal tas inn i elevenes karrieremappe. 

 
 
 

 



 

 
20

Plan for utprøving av yrkesfaglig utdanningsprogram ved Stangnes VGS 

 
SERVICE OG SAMFERDSEL 

med programområdene 
 

 SALG, SERVICE OG SIKKERHET 
 TRANSPORT OG LOGISTIKK 

 
1. Mål 

o Elevene skal få kunnskap om utdanningsprogrammet og programområdene 
slik at de får bedre forutsetninger for seinere valg av utdanning og yrke 

o Elevene skal få erfaring med arbeidsoppgaver og arbeidsmåter som 
karakteriserer utdanningsprogrammet og programområdet 

o Elevene skal få kjennskap til programfag innen programområdene 
o Elevene skal få kjennskap til yrker som utdanningsprogrammet fører til 

 
 

2. Gjennomføring og kompetansemål 
o Det blir gitt vanlig tavleundervisning, elevene jobber i grupper og 

individuelt, samt at de får øve seg på bruk av digitale verktøy. 
o Planlegging 

 Mål 2: utarbeide en enkel forrretningsplan i forbindelse med 
bedriftsplanlegging 

 Mål 3: forklare og bruke begrepene marked og markedsføring, og 
utarbeide en enkel markedsplan 

 Mål 8: utarbeide og presentere drifts- og likviditetsbudsjett for en liten 
virksomhet 

o Kommunikasjon og service 
 Mål 6: bruke relevante digitale verktøy til kommunikasjon og 

utarbeidelse av tekster 
 Mål 7: lage og fremføre presentasjoner ved bruk av digitale verktøy 
 
 

3. Spesielle merknader 
I løpet av kurset får du innblikk i en del sentrale arbeidsoppgaver i de 
yrkene utdanningsprogrammet leder fram mot.   
 
 

4. Program 
 Sted: Stangnes videregående skole 
 Stangnes vgs vil sende ut detaljert program for utprøvingsdagene 

med dato, klokkeslett og annen nødvendig informasjon. 
 

5. Vurdering 
 Elevene fører loggbok. Loggboka skal også inneholde egen vurdering av 

interesse, arbeidsinnsats og annet vedrørende utprøvingen. 
 Elevene gis vurdering deltatt/ikke deltatt og eventuelt en kort vurdering av 

arbeidsinnsats og annet i forhold til deltagelsen. 
 Loggbok og vurderinger skal tas inn i elevenes karrieremappe. 

 
 

 



 

 
21

Plan for utprøving av yrkesfaglig utdanningsprogram ved Stangnes VGS 
 
 

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 
med programområdene 

 
 INDUSTRITEKNOLOGI 
 KJØRETØY 
 BRØNNTEKNIKK 

 
 

1. Mål 
o Elevene skal få kunnskap om utdanningsprogrammet og programområdene 

slik at de får bedre forutsetninger for seinere valg av utdanning og yrke 
o Elevene skal få erfaring med arbeidsoppgaver og arbeidsmåter som 

karakteriserer utdanningsprogrammet og programområdet 
o Elevene skal få kjennskap til programfag innen programområdene 
o Elevene skal få kjennskap til yrker som utdanningsprogrammet fører til 

 
 

2. Gjennomføring og kompetansemål 
o Eleven skal få kjennskap til å planlegge, gjennomføre og dokumentere 

aktiviteter og arbeidsoppgaver innen utdanningsprogrammet 
o I programområdene og programfagene får eleven kjennskap til 

 bruk av verktøy og verktøymaskiner og sikkerhetsforskrifter til 
disse 

 materiallære og materialegenskaper  
 HMS - arbeidsteknikker, arbeidsstillinger og ergonomi 
 
 

3. Spesielle merknader 
I løpet av kurset blir du kjent med produksjonsoppgaver innen industrien 
og får du innblikk i en del sentrale arbeidsoppgaver i de yrkene 
utdanningsprogrammet leder fram mot.   
 
 

4. Program 
 Sted: Stangnes videregående skole 
 Stangnes vgs vil sende ut detaljert program for utprøvingsdagene 

med dato, klokkeslett og annen nødvendig informasjon. 
 
 

5. Vurdering 
 Elevene fører loggbok. Loggboka skal også inneholde egen vurdering av 

interesse, arbeidsinnsats og annet vedrørende utprøvingen. 
 Elevene gis vurdering deltatt/ikke deltatt og eventuelt en kort vurdering av 

arbeidsinnsats og annet i forhold til deltagelsen. 
 Loggbok og vurderinger skal tas inn i elevenes karrieremappe. 
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Plan for utprøving av studieforberedende utdanningsprogram ved Stangnes VGS 
 
 

STUDIESPESIALISERING 
med programområdet 

 
FORMGIVINGSFAG 

 
1. Mål 

o Elevene skal få kunnskap om utdanningsprogrammet og programområdene 
slik at de får bedre forutsetninger for seinere valg av utdanning og yrke 

o Elevene skal få erfaring med arbeidsoppgaver og arbeidsmåter som 
karakteriserer utdanningsprogrammet og programområdet 

o Elevene skal få kjennskap til programfag innen programområdene 
o Elevene skal få kjennskap til yrker som utdanningsprogrammet fører til 

 
2. Gjennomføring og kompetansemål 

o Eleven skal få kjennskap til å planlegge, gjennomføre og dokumentere 
aktiviteter og arbeidsoppgaver innen programområdet 

o I programfaget Trykk og Foto skal eleven 
 kunne manipulere og overføre bilde ved hjelp av digitale verktøy 
 kunne bruke verktøy riktig 

o I programfagene Visuelle kunstfag og Design og arkitektur skal eleven 
 kunne bruke tegning og bygging av modell som utkast til større 

arbeid 
 kunne presentere arkitektur eller designprodukt fra ide til ferdig 

produkt 
o I programfaget Scenografi og kostyme skal eleven 

 jobbe med produksjonsdesign til film 
o I programfaget Samisk visuell kultur skal eleven 

 få innføring i, og jobbe med fletting og grindvev 
o I allmennfaget Norsk skal eleven  

 jobbe med renessansen og barokken (1500 – 1800) 
 

3. Spesielle merknader 
Gjennom praktiske oppgaver får du godt innblikk i hva formgivingsfagene byr på 
av utfordringer og kunnskaper 
 

4. Program 
 Sted: Stangnes videregående skole 
 Stangnes vgs vil sende ut detaljert program for utprøvingsdagene 

med dato, klokkeslett og annen nødvendig informasjon. 
 
 

5. Vurdering 
 Elevene fører loggbok. Loggboka skal også inneholde egen vurdering av 

interesse, arbeidsinnsats og annet vedrørende utprøvingen. 
 Elevene gis vurdering deltatt/ikke deltatt og eventuelt en kort vurdering av 

arbeidsinnsats og annet i forhold til deltagelsen. 
 Loggbok og vurderinger skal tas inn i elevenes karrieremappe. 
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HEGGEN  VIDEREGÅENDE SKOLE 
 
 
 
Kontaktinformasjon: 
 
  Postadresse: Postboks 504, 9485 Harstad 
  Besøksadresse: St. Olavs gate 91 
  Telefon:  770 18 300 
  Telefaks:  770 18 330 
  E-post:  heggen.vgs@tromsfylke.no 
  Hjemmeside: http://www.heggen.vgs.no 
 
  Kontaktperson: 
  Rektor:  Ole Martin Linaker 
     Telefon: 77018301 
     E-post: ole.martin.linaker@troms.vgs.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:heggen.vgs@tromsfylke.no
http://www.heggen.vgs.no/
mailto:ole.martin.linaker@troms.vgs.no
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Plan for utprøving av studieforberedende utdanningsprogram ved Heggen VGS 
 

STUDIESPESIALISERING 
med programområdet 

 
REALFAG 

 
1. Mål 

o Elevene skal få kunnskap om utdanningsprogrammet og programområdene 
slik at de får bedre forutsetninger for seinere valg av utdanning og yrke 

o Elevene skal få erfaring med arbeidsoppgaver og arbeidsmåter som 
karakteriserer utdanningsprogrammet og programområdet 

o Elevene skal få kjennskap til programfag innen programområdene 
o Elevene skal få kjennskap til yrker som utdanningsprogrammet fører til 

 
2. Kompetansemål  fra hovedområder innen disse programfagene: 

o Biologi:    Funksjon og tilpasning  og  Biologisk mangfold 
o Kjemi:  Språk og  
o Fysikk:  Å beskrive naturen med matematikk 
o Matematikk Realfaglig (R): Kombinatorikk og sannsynlighet 

Samfunnsfaglig (S): Sannsynlighet og statistikk 
o Informasjonsteknologi: Nettsteder og multimedier 
o Geofag:  Geologi 
o Teknologi og forskningslære: Den unge ingeniøren 

 
3. Gjennomføring 

o Realfagene blir fordelt på to løyper: Realfag 1 og Realfag 2.  Over to dager vil 
hver løype være innom alle realfagene. 

o Elevene velger en av løypene og følger den begge dagene.  Det er ikke 
anledning til å bytte løype underveis. 

o Undervisning foregår i spesialrom, derfor maks 25 elever på hver løype 
o Elevaktiviteter og arbeidsmåter som er karakteristiske for de ulike fagene 

 
4. Spesielle merknader 

o Det foreligger regler for oppførsel og sikkerhetsrutiner når man 
oppholder seg på spesialrom.  Det forventes at elevene følger disse. 

 
5. Program 

 Sted: Heggen videregående skole 
 Heggen VGS vil sende ut detaljert program for utprøvingsdagene 

med dato, klokkeslett og annen nødvendig informasjon. 
 

6. Vurdering 
 Elevene fører loggbok. Loggboka skal også inneholde egen vurdering av 

interesse, arbeidsinnsats og annet vedrørende utprøvingen. 
 Elevene gis vurdering deltatt/ikke deltatt og eventuelt en kort vurdering av 

arbeidsinnsats og annet i forhold til deltagelsen. 
 Loggbok og vurderinger skal tas inn i elevenes karrieremappe. 
 Heggen VGS utsteder et utprøvingsbevis som bekreftelse på deltagelsen. 
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Plan for utprøving av studieforberedende utdanningsprogram ved Heggen VGS 
 

STUDIESPESIALISERING 
med programområdet 

 
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 

 
 

1. Mål 
o Elevene skal få kunnskap om utdanningsprogrammet og programområdene 

slik at de får bedre forutsetninger for seinere valg av utdanning og yrke 
o Elevene skal få erfaring med arbeidsoppgaver og arbeidsmåter som 

karakteriserer utdanningsprogrammet og programområdet 
o Elevene skal få kjennskap til programfag innen programområdene 
o Elevene skal få kjennskap til yrker som utdanningsprogrammet fører til 

 
2. Gjennomføring og Kompetansemål 

o Elevene får møte programfag på Vg2-nivå. Programfagene fordeles i to 
”løyper” på hver av de to utprøvingsdagene. Elevene velger ei løype for 
hver dag. 

o Kompetansemål fra hovedområder innen disse programfagene: 
 Engelsk 
 Fremmedspråk 
 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 
 Markedsføring og ledelse 
 Medie- og informasjonskunnskap 
 Næringslivsøkonomi 
 Samfunnsøkonomi 
 Historie og filosofi 
 Politikk, individ og samfunn 
 Samisk historie og samfunn 

 
3. Spesielle merknader 

På kurset blir du kjent med dette utdanningsprogrammet, som gir deg anledning 
til å søke om opptak på universitet og høgskoler.  Du blir kjent med 
programområdet og karakteristiske programfag innen dette området, og hvilke 
yrker og yrkesmuligheter som ligger foran deg. 
 

4. Program 
 Sted: Heggen videregående skole 
 Heggen VGS vil sende ut detaljert program for utprøvingsdagene 

med dato, klokkeslett og annen nødvendig informasjon. 
 

5. Vurdering 
 Elevene fører loggbok.   Loggboka skal også inneholde egen vurdering av 

interesse, arbeidsinnsats og annet vedrørende utprøvingen. 
 Elevene gis vurdering deltatt/ikke deltatt og eventuelt en kort vurdering av 

arbeidsinnsats og annet i forhold til deltagelsen. 
 Loggbok og vurderinger skal tas inn i elevenes karrieremappe. 
 Heggen VGS utsteder et utprøvingsbevis som bekreftelse på deltagelsen.   
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Plan for utprøving av studieforberedende utdanningsprogram ved Heggen VGS 
 

MUSIKK, DANS, DRAMA 
med programområdene 

 
 Musikk 
 Dans 
 Drama 

1. Mål 
o Elevene skal få kunnskap om utdanningsprogrammet og programområdene 

slik at de får bedre forutsetninger for seinere valg av utdanning og yrke 
o Elevene skal få erfaring med arbeidsoppgaver og arbeidsmåter som 

karakteriserer utdanningsprogrammet og programområdet 
o Elevene skal få kjennskap til programfag innen programområdene 
o Elevene skal få kjennskap til yrker som utdanningsprogrammet fører til 

 
2. Kompetansemål 
 Kor 

o Anvende grunnleggende pusteteknikk og oppvarmingsøvelser for 
stemmen 

o Utforske og bruke grunnleggende prinsipper for tonedanning i 
korsang 

o Følge instruksjon og ledelse 
 Drama 

o Bruke grunnleggende øvinger for oppvarming 
o Bruke bevegelse, kropp og stemme i forhold til det sceniske rommet 
o Bruke improvisasjon med utgangspunkt i ulike typer temaer og 

tekster 
o Reflektere over framføringer der ferdigheter i drama inngår 

 Lytting 
o Bruke enkle lytteteknikker 
o Beskrive og reflektere over egen opplevelse av musikk 
o Gjenkjenne og beskrive musikkens grunnleggende elementer med 

utgangspunkt i klingende musikk. 
 Bevegelse 

o Anvende grunnleggende oppvarmings-, avspennings- og 
konsentrasjonsøvinger 

o Utforske forholdet mellom dans, bevegelse og musikk, og overføre 
ulike rytmer til bevegelse 

o Utforske egne bevegelsesmuligheter  
o Anvende ulike inspirasjonskilder som grunnlag for utfoldelse og 

fysiske uttrykk 
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 Samspill 
o Framføre musikk i samspill med andre. 

 
 

 Teaterproduksjon 
o Bruke grunnleggende skuespillerteknikk 
o Vise evne til rolleidentifikasjon og rollekarakterisering 
o Nyttiggjøre seg instruksjon og respons 
o Drøfte valgene i eget skuespillerarbeid og samspill 
o Bruke sceniske virkemidler i sjangerbestemt forestillingsarbeid 
o Analysere en skuespilltekst og finne sjangerspesifikke trekk ved en 

tekst 
 

3. Gjennomføring 
o Elevene vil møte fag fra to av programområdene: Musikk og Drama 
o Du må velge ett av de to områdene og følge det begge dagene. 
o Du må ha med deg klær som ikke hindrer aktivitet. 
o For deg som velger musikk, oppfordrer vi deg til å ta med eget 

instrument til den 2.dagen.  Det vil bli foretatt en kartlegging av 
instrumentvalg den første dagen. 
 

4. Spesielle merknader 
Ta med treningstøy eller høvelige klær for aktivitet og mengder av godt 
humør! 
 

5. Program 
 Sted: Heggen videregående skole 
 Heggen VGS vil sende ut detaljert program for utprøvingsdagene 

med dato, klokkeslett og annen nødvendig informasjon. 
 

6. Vurdering 
 Elevene fører loggbok. Loggboka skal også inneholde egen vurdering av 

interesse, arbeidsinnsats og annet vedrørende utprøvingen. 
 Elevene gis vurdering deltatt/ikke deltatt og eventuelt en kort vurdering av 

arbeidsinnsats og annet i forhold til deltagelsen. 
 Loggbok og vurderinger skal tas inn i elevenes karrieremappe. 
 Heggen VGS utsteder et utprøvingsbevis som bekreftelse på deltagelsen.   


