Læring og vekst for alle

knv.hfk.no

Velkommen til Knarvik vidaregåande skule!
Knarvik vidaregåande skule har i over 50 år vore eit steg vidare
i livet for unge i Nordhordlandsregionen. I dag har skulen om
lag 1040 elevar og 185 tilsette, og med sju utdanningsprogram, vaksen
opplæring og utvekslingsmoglegheit i Wales, er
Knarvik vidaregåande skule eit solid element for utvikling i lokal
samfunnet.

Med gode arbeidsvanar, innsatsvilje og positive haldningar
har du eit godt grunnlag for læringa, og
Knarvik vidaregåande skule
vil gje deg kunnskap og
erfaring for resten av livet!

Hos oss er eleven den viktigaste personen, og med visjonen
“Læring og vekst for alle” freistar me å leggje best mogleg til rette
for kvar einskild elev. Knarvik vidaregåande skule er lokalisert på
Kvernhusmyrane og Juvikstølen. Skulen og dei tilsette har som
mål å tilby best mogleg utdanningsforhold og å førebu alle elevar
til vidare utdanning og yrkeskarriere.

Bygg- og anleggsteknikk
For dei praktiske, arbeidsame, sjølvstendige
og samarbeidsviljuge. Oppgåvene dine kan
vera alt frå husbygging, bygging av vegar og
tunnelar, vatn- og avløpsanlegg, bygging av
oljeinstallasjonar i betong og mykje meir.
• Vg1 Bygg og anleggsteknikk
• Vg2 Byggteknikk

Design og handverk
For dei kreative, inspirerte og dei som likar å
jobbe med hendene. Design og handverk gir
deg kunnskapar innan ulike handverksfag. Du
lærer å jobbe med ulike materialar, design og
teknikkar før du fordjupar deg i det lærefaget
du ønskjer å gå vidare med.
• Vg1 Design og handverk
• Vg2 Design og tekstil
• Vg2 Interiør og utstillingsdesign

Elektrofag
For dei som er interesserte
i framtidsretta teknologi, er
nøyaktige og har logisk sans.
Dette utdanningsprogrammet
fører til ei mengde ulike yrke
for installasjon og vedlikehald
av elektriske og elektroniske
system. Etter det andre året kan

Helse og oppvekst

du gå ut i lære.

For dei som bryr seg om
andre m
 enneske, er flinke til å
kommunisera og arbeider best i
lag med andre. Etter to år på skule
følgjer to år i lære i institusjonar
slik som sjukeheimar, bufellesskap
og arbeidssenter, slik at du kan bli

• Vg1 Elektrofag

helsefagarbeidar.

• Vg2 Elenergi
• Vg2 Industriteknologi

• Vg1 Helse og oppvekst
• Vg2 Helsearbeiderfag

Studiespesialisering
For dei som vil ha det breiaste grunnlaget for vidare studium ved høgskular og universitet. Studiespesialisering tek utgangspunkt i teoretiske
fag og fører fram til studiekompetanse, og du kan utdanne deg vidare
til lærar, ingeniør, IT-konsulent eller arkitekt. Du har høvet til å ta Vg2 i
utlandet.

Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse
For dei som har avslutta ei yrkesfagleg utdanning, men ønskjer å kunne
studera på universitet eller høgskule seinare. Her kan du ta Vg3 Påbygg
for å oppnå generell studiekompetanse.

Service og samferdsel
For dei som ønskjer å arbeida som service
medarbeidar innan reiseliv, kontor- og
administrasjon, butikk, logistikk, IKT eller
vektarbransjen. Utdanningsprogrammet fører
fram til fagbrev med to års utdanning på skule,
og deretter kan du gå to år som lærling i bedrift.
• Vg1 Service og samferdsel
• Vg2 Sal, service og tryggleik
• Vg2 Transport og logistikk

Teknikk og industriell produksjon - TIP
For dei som er ute etter eit praktisk yrke med mykje
ny teknologi. Her får du undervising i mekaniske
fag, sveising, kjemi- og prosessfag og industriteknologi. Etter to år på TIP kan du ta to år i lære i
bedriftar som Statoil Offshore og Rolls Royce.
• Vg1 Teknikk og industriell produksjon
• Vg2 Industriteknologi
• Vg2 Kjemiprosess
• Vg2 Transport og logistikk

Tilrettelagt opplæring
Skulen har tilbod om opplæring i mindre
grupper for elevar som treng særskilt tilrette
legging. Knarvik VGS tilbyr:
• Yrkesfagleg grunnutdanning
• Arbeidstrening
• Kvardagslivstrening
Alle elevar får individuell opplæringsplan (IOP),
og avdelinga tilbyr opplæring i bygg og anlegg,
service og samferdsel og teknikk og industriell
produksjon.

TAF, studiespesialisering OG fagbrev
TAF er eit samarbeid mellom Knarvik vidaregåande skule og
ei rekkje bedrifter i Hordaland. I løpet av fire år med teoretisk
undervisning og praktisk, lønna opplæring i bedrift, får du
dobbel kvalifikasjon: Fagbrev og spesiell studiekompetanse.
Me tilbyr følgjande utdanningsprogram innanfor TAF:
• Bygg- og anleggsteknikk
• Elektrofag
• Helse og oppvekstfag
• Teknikk og industriell produksjon

Internasjonal utdanning
- eit år i Wales
For deg som ønskjer eit annleis år og
store opplevingar! I tjue år har Knarvik
vidaregåande skule samarbeida med
seks skular i Cardiff, og me kan tilby
elevar på Studiespesialisering å ta 
Vg2 i Wales. Ein unik sjanse til å få
verdifull, internasjonal studieerfaring.

Vaksenopplæring
Skulen tilbyr gratis vidaregåande
opplæring innan yrkesfag og studie
spesialiserande fag. Opplæringa er
spesielt tilpassa vaksne og kan føra
fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Tilbodet gjeld:
• Generell studiekompetanse
• Helsefagarbeid
• Barne- og ungdomsarbeid

Beerenberg har et langsiktig
engasjement på Mongstad innenfor
vedlikehold og modifikasjoner.
Vi vil ha behov for lokal arbeidskraft i mange år
fremover og er interessert i dyktige personer
med de rette kvalifikasjonene.
Les mer på beerenberg.com

BEYOND EXPECTATIONS

En lærebedrift
i logistikk- og
transportfaget

ASKO Vest AS er en engrosbedrift med ca.
340 årsverk og en årsomsetning på ca. 6,3
milliarder i 2015. Vårt distribusjonsområde
er Hordaland og Sogn og Fjordane, med
kundegrupper innen dagligvarebutikker,
storhusholdning, kiosker, bensinstasjoner,
gatekjøkken og offentlige virksomheter.

–bli med på laget!

55 30 88 60
bergen@obas.no
O.J Brochsgate 16 B
5006 Bergen
www.obas.no

Sentralbord:
Postadresse:

55206200
Postboks 3
Kristianborg,
5822 Bergen
Besøksadresse: Kanalveien 105 B
Besøk oss på: lab.no

Radøy kommune ønskjer lærlingar

VI VIL HA DEG MED PÅ LAGET!
Skule og oppvekst - Helse og omsorg

www.radoy.kommune.no

Samarbeid med næringslivet

Kontakt oss

Knarvik vidaregåande skule har eit tett samarbeid med
næringslivet i fylket. Ei rekkje bedrifter som stiller opp som
praksisplassar og gir elevane våre dei beste føresetnadene for
suksess. Eit fruktbart samarbeid skaper nye moglegheiter

Knarvik vidaregåande skule
Juvikstølen 9, 5916 ISDALSTØ

for regionen, og me er stolte av å få vere ein del av dette.

Tlf: +47 57 30 81 00
E-post: post.knv@hfk.no
knv.hfk.no

Murhus • Bad • Peiser/Ovner
Piper • Totalrehabilitering

Me ønskjer å rette ei stor takk til alle samarbeidspartnarar!

Steinestøvegen 232, 5131 Nyborg • Tlf: 55 24 79 00 • Faks: 55 24 79 01
E-post: kontor@murmester.org • www murmester.org

Det gode
liv i
Austrheim
Sætremarka 2,, 5943 Austrheim • Tlf. 56 16 20 00
www.austrheim.kommune.no

Austrheim kommune
Det naturlege valet for elevar/lærlingar innan TAF Helse og helsefagarbeidarfaget.
Meir om kommunen på www.austrheim.kommune.no eller på kommunen si Facebook-side.

FM-Gruppen er en
moderne og fremtidsrettet
entreprenørgruppe

www.fmgruppen.no
-

www.facebook.com/FMStrand

