Sammen gjør vi
hverandre gode!

Åsane videregående skole
Åsane senter 52
5116 Ulset
Telefon: 55 95 69 00
post.aav@hfk.no
www.asane.vgs.no

SENTRAL BELIGGENHET
– LOKAL FORANKRING
Åsane videregående skole ligger midt i Bergens største bydel, Åsane, og er bydelens eneste yrkesskole. Vi samarbeider tett med det lokale næringsliv, som stiller både fagkompetanse og tekniske fasiliteter til rådighet for elevene våre!
NYE ÅSANE
Høst 2020 flytter skolen inn i nye lokaler – sentralt plassert i bydelen, og knyttet til gode kollektivmuligheter. Nye lokaliteter gir oss gode muligheter til å tilby elevene våre et spennende læringsmiljø – og en sosial og positiv skolehverdag!

VI TILBYR FØLGENDE FAG:

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK VG1 + VG2
ELEKTROFAG VG1 + VG2
HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1 + VG2 + VG3
SALG, SERVICE OG REISELIV VG1 + VG2
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON VG1 + VG2
PÅBYGGING TIL STUDIEKOMPETANSE VG3 + VG4
IDRETTSFAG VG1 + VG2 + VG3
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ELEKTROFAG VG1 + VG2

Faget gir deg en kompetanse som er helt sentral i vårt teknologiske samfunn, og som derfor også er svært ettertraktet.
Yrkesmulighetene er mange og varierte – eksempelvis elektriker, heismontør, dataelektroniker, togelektriker og
romteknolog. Utdanningen passer for deg som er nøyaktig og arbeider sikkert og systematisk. Du bør i tillegg være
praktisk anlagt og ha godt håndlag. I mange stillinger er også god serviceinnstilling viktig.
UTDANNINGSLØP
I tillegg til elektrofagene får du opplæring i fellesfag,
som gjør at du etter andreåret kan ta Vg3 Påbygging til
generell studiekompetanse, og deretter studere videre
ved høgskole eller universitet. Du kan også ta tredjeåret
som læretid i en bedrift, og ta fagprøve i et av de mange
fagene som yrkesretningen byr på.

Vg1 – ELEKTROFAG
• Gir kunnskap om alt fra automatisering og
energisystemer, til data og elektronikk.
• Fokus på installasjon og vedlikehold av elektriske og 		
elektroniske systemer.
• Mye av undervisningen foregår med modeller i 			
skolens elektroverksted.

SALG, SERVICE OG REISELIV VG1 + VG2
Utdanningen gir deg opplæring i kundebehandling, salg,
administrasjon og digitale verktøy. Du får også kunnskap
om reiseliv, turisme og sikkerhetstiltak. Etter utdanningen
kan du bli salgsmedarbeider, reiselivsmedarbeider,
resepsjonist eller vekter.
Utdanningen passer for deg som er interessert i å
kommunisere med mennesker, og er høflig og serviceinnstilt. Du må være åpen for ulike kulturer og tradisjoner,
i tillegg til å være organisert, ryddig og strukturert.

GoZee-appen gjør brosjyren levende
GoZee: Hvordan komme i gang i
løpet av 30 sekunder
1. Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller
Google Play, og last ned appen til smarttelefon
eller nettbrett.
2. Åpne appen og bruk den på sidene med
GoZee-ikonet.
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HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1 + VG2 + VG3
Utdanningen lar deg arbeide tett på andre mennesker, og utføre en meningsfull og sterkt etterspurt jobb. Etter andreåret kan du
velge yrkesrettet spesialisering, eller ta påbygging til generell studiekompetanse. Utdanningen passer for deg som liker å være
sammen med andre mennesker. Du bør ha gode samarbeidsegenskaper, og evne til å sette deg inn i andres situasjon.
Vg1 – HELSE OG OPPVEKSTFAG
• Gir grunnleggende kompetanse om egen og andres helse.
• Lærer deg å ivareta mennesker med ulik bakgrunn og 		
funksjonsevne.
• Kvalifiserer for yrker innen helse og oppvekst.

Vg2 – HELSESERVICEFAG
• Du får jobbe mye med tverrfaglige oppgaver og prosjekter.
• Atten dagers arbeidspraksis hos apotek/tannlege/legekontor.
• Kvalifiserer til Vg3-kursene Tannhelsesekretær, Apotekteknikk
og Helsesekretær.
• Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse.

Vg2 – BARNE- OG UNGOMSARBEIDERFAG
• Praksisnær utdanning med varierte arbeidsoppgaver.
• Du lærer om opplæring, utvikling og trivsel hos barn og unge, 		
og får kunnskap om hvordan barn og unge lærer.
• Du lærer om kommunikasjon og samhandling, og utvikler evne
og vilje til fleksibilitet.
• Faget skal bidra til et fellesskap preget av glede, lek,
utforsking og læring.

Vg3 – TANNHELSESEKRETÆR
• Praktisk og teoretisk undervisning innen tannbehandling.
• Du lærer om hygienerutiner, røntgenarbeid og pasientkommunikasjon.
• Du lærer journal- og regnskapsføring, samt forebyggende 		
tannhelsearbeid.
• Du kan søke om autorisasjon etter skoleåret.

Vg2 – HELSEFAGARBEIDER
• Utdanner kompetente helsefagarbeidere som kan møte
pasienter, brukere og pårørende på profesjonell måte.
• Du lærer om helsefremmende arbeid, kommunikasjon,
samhandling og yrkesutøvelse.
• Faget bidrar til at helse- og omsorgstjenester i samfunnet blir 		
ivaretatt, både i kommunal helse- og sosialtjeneste og i
spesialisthelsetjenesten.

Vg3 – APOTEKTEKNIKK
• Praktisk og teoretisk undervisning innen legemidler og helse.
• Du lærer om reseptbehandling, vareflyt og kundebehandling.
• Du kan søke om autorisasjon som apotektekniker.
Vg3 – HELSESEKRETÆR
• Helsesekretærfaget skal legge grunnlag for å gjøre
administrative oppgaver og laboratorie- og assistansearbeid
innenfor helsesektoren.
• Helsesekretæren skal yte service og gi råd og rettleding til
menneske i ulike livssituasjoner.

Vår arkitektur gir merverdi
og står seg over tid

www.hlm.no

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK VG1 + VG2
Bygg- og anleggsteknikk er et variert og praktisk rettet fag, som åpner for yrkesmuligheter som veiarbeider, banemontør, anleggsmaskinfører, murer, tømrer, rørlegger og taktekker. Etter andreåret kan du gå i lære og ta fagbrev, eller ta påbygging til generell
studiekompetanse. Utdanningen passer for deg som er praktisk og har godt håndlag. Du bør i tillegg være selvstendig og nøyaktig,
og trives med å arbeide både tverrfaglig og i team.
Vg1 – BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK
• Praktisk tilrettelagt undervisning med varierte oppgaver.
• Grunnleggende introduksjon til hele 20 ulike byggfag.
• Du kan velge fordypning i ett av fagene og prøve det ut i en 		
bedrift.
• Fokus på hele arbeidsprosesser, fra planlegging og utføring til
dokumentasjon.
Vg2 – BYGGTEKNIKK
• Gir dybdeopplæring innen stillas-, betong-, murer- og
tømrerfag.
• Du får i tillegg individuell fordypning i ett av områdene, med 		
praksis ute i bedrift.
• Fokus på produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av
bygninger og anlegg, med tilhørende tekniske installasjoner.
• Undervisningen veksler mellom teori og praksis, samt bruk
av IKT.

Vg2 - KLIMA-, ENERGI- OG MILJØTEKNIKK
• Gir dybdeopplæring innen yrkesretningene rørlegger,
ventilasjon, blikkenslager og taktekker, samt drift- og
vedlikeholdsoperatør.
• Gir opplæring innen yrkesretningene rørlegger, ventilasjon, 		
blikkenslager og taktekker.
• Du får individuell fordypning i ett av områdene og opplæring i 		
bedrift.
• Fokus på produksjon, vedlikehold, forvaltning og tekniske 		
installasjoner.
• Gode videreutdanningsmuligheter etter læretiden.
• Stort behov for lærlinger.

TIP - TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON VG1 + VG2
Fagprogrammet utdanner teknisk personell til industrisektorer som bil, skip, tekstil og olje. Etter andreåret kan du
spesialisere deg videre til hele 23 forskjellige yrker! Blant
disse er sveiser, verktøymaker, grafisk trykker, faglaborant,
bilskadereparatør, industrisyer, bilmekaniker, billakkerer,
boreoperatør og matros.
Utdanningen passer for deg som trives med både selvstendig
jobbing og samarbeid. Du bør i tillegg ha praktisk sans og et
godt og nøyaktig håndlag.
Vg1 – TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON
Gir opplæring innen data, tegning, elektro, hydraulikk,
pneumatikk og bruk av verktøymaskiner.
Vg2 – INDUSTRITEKNOLOGI
Bygger videre på det du lærte året før, før du etter hvert
velger lærefaget du vil spesialisere deg i.

IDRETTSFAG VG1 + VG2 + VG3
I idrettsfag lærer du om både fysisk aktivitet og
treningsledelse, om helse, kosthold og
kroppens oppbygging, i tillegg til andre
teoretiske fag. Du får studiekompetanse, og
om du velger å ta høyere utdanning, kan du
blant annet bli fysioterapeut, idrettspsykolog
eller personlig trener, lærer, idrettskonsulent,
rådgiver innen fysisk aktivitet og helse, politi
eller befal.
Utdanningen passer for deg som er interessert
i helse og fysisk aktivitet. Du bør være god i
en eller flere idretter, og innstilt på trening hver
dag i og utenfor skoletiden.

PÅBYGGING TIL STUDIEKOMPETANSE VG3 + VG4
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE
Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre
og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
Det gir deg mulighet til å studere ved høyskole og
universitet, både i Norge og utenlands. Du må ha oppnådd en av følgende:

• Fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig
utdanningsprogram.
• Oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten
fag- eller svennebrev).

Sprinkler Vest AS ble etablert i 1987. Vi har mange års erfaring med prosjektering
og installasjon av sprinkleranlegg.
Vi monterer sprinkleranlegg i boliger, næringsbygg og barnehager/sykehjem,
både i eksisterende bygg og nybygg. Vi utfører også vedlikehold,
service og ESS-kontroller.

Les mer på www.sprinklervest.no

Som lærling i Anders O. Grevstad vil du bygge
kompetanse og bredde i rørleggerfaget.
Vi gir opplæring i sanitær, varme-, sprinkler-,
kjøle- og trykkluftanlegg. Dette gjør deg best
mulig forberedt til fagprøven.
Du vil delta på kurs og annen opplæring, både
internt i bedriften og eksternt underveis i
læreperioden.

Ønsker du en variert og allsidig utdannelse?
Er du lærevillig, pålitelig og praktisk anlagt?

Vi satser på lærlinger!

Mange av våre lærlinger får tilbud om fast ansettelse i Anders O. Grevstad når fagprøven er bestått.
Det holdes to lærlingesamlinger i året, med faglig
og sosialt program.
Som lærling i Anders O. Grevstad blir du en del av et
sammensveiset arbeidsmiljø med stolte tradisjoner
og en stolt kultur.
Vi har et aktivt bedriftsidrettslag, med variert tilbud
som paintball, curling, fotball og Fantasy football.

En del av Allier Gruppen

Lær mer om Anders O. Grevstad på

www.grevstad.no

Som rørlegger kan
du velge din egen
arbeidsarena.
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Info om utdanningen:
Rørentreprenørenes Opplæringskontor
E-post: vest@rornorge.no
Tlf. 55 53 02 10
www.facebook.com/OpprorHordaland

