Hvilken
FRAMTID
sikter du
mot?

Sammen
finner vi
og utvikler
DINE
TALENTER

Velkommen som Glemmenelev

Ta bevisste valg, finn dine talenter
og bruk dem!
Velger du Glemmen videregående skole, vil du
møte en skole som er opptatt av helheten, men
også å se deg som enkeltmenneske, med dine
ulike egenskaper og behov. Vi vil hjelpe deg med
å finne og utvikle dine talenter. Hos oss kan du
kombinere faglig dyktighet med kreativitet, sosial
kompetanse eller tekniske ferdigheter. Sammen
finner vi dine talenter og utvikler kunnskap, slik at
du kan nå dine mål.
I videreutviklingen av dine talenter og ferdigheter
samarbeider vi tett med næringslivet slik at opplæringen skal bli så relevant som mulig.
En verdiforankret skole
Verdigrunnlaget vårt bygger på trivsel, respekt,
glede, trygghet og lagånd. Med den forankringen
tilbyr vi deg som Glemmenelev de beste mulig-

hetene for faglig og personlig utvikling i disse
viktige årene av livet ditt.
Verdiene våre skal også prege vår omgangsform
og vårt pedagogiske arbeid på en tydelig måte,
og være en naturlig del av skolehverdagen.
Verdienes grunnstein er at alle mennesker er
likeverdige og skal behandles med respekt.
Vår pedagogiske plattform er et veikart til den
gode læringsarenaen som gir rom for menneskers
ulikhet, og som skaper respekt for individualitet.
Vi utvikler kunnskap gjennom fordypning og
refleksjon, tilpasset elevenes forutsetninger.
Gjennom samarbeid med personer, næringsliv og
institusjoner bidrar vi aktivt til å utvikle disse, på
samme måte som de er med på å utvikle oss.
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EL
ELEKTROFAG
Elektrofag er for deg som liker teknikk og logisk tenkning. Du kan også fordype
deg i realfag og få spesiell studiekompetanse. Det stilles strenge krav til kvalitet,
pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon. Kreativitet er viktig, både for å kunne
løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Det er også mulighet
med fordypning i realfag, slik at du får spesiell studiekompetanse.

PÅ ELEKTRO VIL DU:
•
•
•
•
•

Lære om grunnleggende elektro og
elektronikk
Fordype deg i fagene data/elektronikk,
elenergi og automasjon
Lære å montere varme og lys, porttelefoner,
brannalarmanlegg og ringeanlegg
Lærer å kople automatiserte mortoranlegg
og motorstyringer
Lære om og fordype deg i ny teknologi og nye
energiformer

ELEKTROFAG GIR DEG:

Yrkeskompetanse
med fagbrev

Generell
studiekompetanse
(med påbygg)

Spesiell
studiekompetanse
(med påbygg)

“

ELEKTRO GIR DEG EN
GOD BLANDING MELLOM
PRAKTISK ARBEID OG
TEORI

“

David Odd Erik Fürst Standal

TIP
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON
Er du interessert i hvordan ting virker? Er tekniske ting din greie? Hos oss kan
du velge mellom mange spennende yrker etter endt utdanning. De tingene du
tar for gitt, kommer ofte fra denne bransjen. Her finner vi for eksempel bilmekanikere, de som lager og vedlikeholder maskiner og de som jobber i
prosessindustrien.

PÅ TIP VIL DU:
•

Lære om nåtidens og fremtidens teknologi

•

Lære å løse praktiske problemer ved hjelp av
kreativitet og teknisk forståelse

•

Se en sammenheng mellom teori og praksis

•

Oppleve engasjerte lærere med lang
yrkesfaglig erfaring

•

Kunne finne og løse feil på biler eller maskiner

TIP GIR DEG:

Yrkeskompetanse
med fagbrev

Generell
studiekompetanse
(med påbygg)

Spesiell
studiekompetanse
(med påbygg)

“

JEG VALGTE TIP FORDI
DET ÅPNER OPP FOR
UTROLIG MANGE JOBBMULIGHETER

“

Vegard Brynjeng Sandvik

MK
STUDIEFORBEREDENDE MEDIER OG KOMMUNIKASJON
Studieforberedende Medier og kommunikasjon gir deg generell studiekompetanse og en praktisk og teoretisk innføring i hva medier og kommunikasjon er.
Dette skjer gjennom en kombinasjon av teoretisk arbeid og praktisk produksjon.
Det vil gi deg et svært godt utgangspunkt for videre studier på høgskole eller
universitet.

PÅ MK VIL DU:
•
•
•

•

Formidle budskap i ulike medier og sjangre
Jobbe i grupper, samarbeide om produksjoner
og forholde deg til tidsfrister og krav
Jobbe praktisk med fortellerteknikk og
produksjon i tekst, lyd og bilde, og du vil få en
bred innføring i medieverdenen
Utforme budskap, velge riktig uttrykk og layout
og hvilke virkemidler du kan bruke for å spre
budskapet ditt

MK GIR DEG:

Generell
studiekompetanse

“

JEG LÆRER UTROLIG MYE
NYTT OG SPENNENDE
– ANGRER IKKE ET
SEKUND

“
Truls Torp

KDA
STUDIEFORBEREDENDE KUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR
Formgiving bytter navn til KDA og er et spennende valg for deg som vil ha
generell eller spesiell studiekompetanse med realfag. Du utvikler dine kreative
evner og visuelle uttrykksmåter når du jobber med Design, Arkitektur eller
Kunst og Visuelle virkemidler. Ønsker du å jobbe med kreative fag? Da er KDA
linja for deg!

PÅ KDA VIL DU:
•
•
•
•

Lære kreativitet gjennom å skape
Designe og bygge modeller i 2D og 3D form
Arbeide med arkitektur gjennom praktisk eller
digitalt arbeid
Skape kunst og bruke visuelle virkemidler
gjennom tegning, maling og digitalt arbeid

KDA GIR DEG:

Generell
studiekompetanse

Spesiell
studiekompetanse
(med påbygg)

“

KDA GIR DEG TRE TING PÅ EN GANG:
STUDIEKOMPETANSE, KREATIVE FAG
– OG EN VARIERT OG SPENNENDE
SKOLEDAG

“

Amalie Nygaard Grini

RM
RESTAURANT- OG MATFAG
Er du interessert i kosthold og ernæring? Liker du å tilberede og servere mat?
Da er kanskje restaurant- og matfag noe for deg. Utdanningsprogrammet fører frem
til spennende yrker innen hotell- og restaurantnæringen, næringsmiddelindustrien,
og til bedrifter som produserer og bearbeider kjøtt-, fiske, bake- og matvarer.
Kunnskaper om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig.

PÅ RM VIL DU:
•
•
•
•
•

Ha mulighet til å velge mellom 12 ulike fagbrev
Kunne fordype deg innenfor matfagene, kokk
eller servitør
Lære om et sunt og helsefremmende kosthold
Jobbe med praktisk arbeid i et interessant
arbeidsmiljø på skolen og i ulike bedrifter
Ha muligheter til å studere og jobbe i utlandet

RM GIR DEG:

Yrkeskompetanse
med fagbrev

Generell
studiekompetanse
(med påbygg)

“

ET KJEMPEGODT
ARBEIDSMILJØ MED MANGE
JOBBMULIGHETER – OGSÅ I
UTLANDET

“
Helene Lutnæs

HO
HELSE- OG OPPVEKSTFAG
Dette er utdanningen som gir deg læring for livet, og som samtidig gir deg en
utdanning for spennende og meningsfulle yrker. I Norge har vi en svært god
velferd, og FN forteller oss at vi er verdens beste land å bo i. Noe av dette skyldes
gode barnehager, skoler, sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie og bofellesskap.
Vil du være med på laget og gjøre en innsats for at barn og unge, syke og eldre
skal ha et trygt og meningsfullt liv?

PÅ HO VIL DU:
•
•
•

•

•

Få kunnskap om samarbeid og kommunikasjon
Bli utplassert i barnehage/sykehjem med
praktisk arbeid og egen veileder
Fordype deg i kroppens oppbygging og
funksjoner, forebyggende helsearbeid, kost og
ernæring, hygiene, kommunikasjon og samhandling, førstehjelp og yrkesutøvelse
Utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger
slik at du kan å ta fagbrev innenfor: barne- og
ungdomsfagarbeider og helsefagarbeider,
ambulansefagarbeider, helsesekretær, tannhelsesekretær, apotektekniker, hudpleier, samt
fotterapeut og ortopediteknikk.
Oppnå en sterk helsefaglig plattform for videre
studier

HO GIR DEG:

Yrkeskompetanse
med fagbrev

Generell
studiekompetanse
(med påbygg)

Spesiell
studiekompetanse
(YSK)

“

EN FLOTT UTDANNING FOR ALLE SOM
VIL JOBBE MED MENNESKER

“

Marte Eline Sture Bjørshol

DH
DESIGN OG HÅNDVERK
Design og håndverk gir deg muligheten til å jobbe med hele prosessen fra idé
til ferdig produkt. Du får skape egne design og lære nyttige håndverksteknikker.
På DH får du et godt innblikk i ulike bransjer, som er svært varierte og spenner
fra industri til kunsthåndverk.

PÅ DH VIL DU:
•
•
•
•
•

Jobbe praktisk med ulike håndverksteknikker
Bruke maskiner og verktøy i nye og moderne
verksteder
Lære om god design gjennom fargelære,
tegning og digitale designprogrammer
Bli kjent med stilhistorien og kjente designere
Samarbeide med ulike oppdragsgivere og
fagbransjene utenfor skolen

DH GIR DEG:

Yrkeskompetanse
med fagbrev

Generell
studiekompetanse
(med påbygg)

“

JEG GLEDER MEG TIL Å
DRA PÅ SKOLEN HVER
ENESTE DAG

“
Victoria Faukland

MP
MEDIEPRODUKSJON – YRKESFAGLIG
I løpet av 4 år vil opplæringen din veksle mellom skole og bedrift. Du kommer til å jobbe
virkelighetsnært med prosjekter, og du må lære å samarbeide for å bli ferdig med et
medieprodukt innen en tidsfrist. Du vil utvikle dine ferdigheter i tekst-, bilde-, lys og
lydproduksjon. Dette betyr at du blant annet skal kunne jobbe i firmaer som driver
med journalistikk, fotografering, videofilming, radioproduksjon og sceneformidling.

PÅ MEDIEPRODUKSJON
LÆRER DU:
•
•
•
•
•

Planlegge, produsere og vurdere ulike medieprodukter, og forstå medienes påvirkningskraft
Utvikle dine kreative evner, estetiske din og kritiske sans
Formidle budskap ved hjelp av tekst, lys, lyd og bilde
Planlegge og gjennomføre en prosess fra idé
til produkt
Bruke erfaringer og kunnskaper, tverrfaglig og
i samarbeid med andre

I faget Prosjekt til fordypning kan du velge å fordype
deg i fag som du interesserer deg spesielt for, enten
det er foto, grafisk design, video, lys, lyd eller webproduksjon.

MP GIR DEG:

Yrkeskompetanse
med fagbrev

Generell
studiekompetanse
(påbygg 5. år)

“

JEG LÆRER UTROLIG MYE NYTT OG
SPENNENDE – ANGRER IKKE ET SEKUND

“

Truls Torp

GLEMMENELEVER ER
FREMTIDENS MEDARBEIDERE!
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www.denofa.no

Takk til våre samarbeidspartnere

OPPLÆRINGSKONTORET
for offentlig sektor i Østfold
Læring gir muligheter!
info@okos.no

www.okos.no

facebook

Brygga Kultursal Halden og Glemmen
vgs. samarbeider om multimediale
prosjekter. Dokumentasjon og
streaming er svært viktige deler av
vår markedsstrategi, samtidig som
elevene får praktisk trening under
våre arrangementer. Brygga ønsker å
være et veksthus for all type av
liveproduksjoner og bidra til å legge
noe av grunnlaget for fremtidens
medieproduksjon med fremtidens
mediepersoner.
Det er kort vei til stjernene hos oss!
bryggakultursal.no / 41 75 39 00

FREVAR KF
Distriktets miljøbedrift

TRARAVEIEN 13 / 1605 FREDRIKSTAD
TELEFON: 69 95 56 00 / TELEFAX: 69 95 56 01
WWW.GLEMMEN.VGS.NO
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VI TAR UTDANNINGEN DIN PÅ ALVOR

RESPEKT

G L ET RD
E
YGGHET
LAGÅND

