Velkommen som elev ved
Bjertnes videregående skole!
På Bjertnes er vi opptatt av at du lykkes med dine
mål! Vi har et utvidet syn på hva som er viktig å
lære. Målet vårt er at du som elev skal bli så godt
forberedt som mulig til det du ønsker å gjøre
etter årene på videregående.
Hvis du skal bli lærling, er det viktig at du får
trene på å være en god arbeidstaker. For eksem
pel at du er pålitelig, at du er trygg i møte med
andre mennesker på jobb, at du vet noe om ulike
bedrifters krav til kvalitet og effektivitet i arbeids
utførelsen i din bransje.

Hvis målet er videre studier, så er det viktig at du
vet hva som kreves på ulike studiesteder og at du
får trene spesifikt på dette. Eksempler på det kan
være å skrive gode akademiske tekster, å kunne
samarbeide godt i kollokviegrupper, å kunne lese
og skrive større mengder tekst, at du kan f orholde
deg selvstendig og kritisk til kilder, teorier og
ideer. Vi er ambisiøse på elevenes vegne og legger
mye engasjement i å skape et godt læringsmiljø
sammen med elevene våre.
Vi legger vekt på god karriereveiledning, slik at du
kan finne din vei og sette deg gode mål.
Vi når målene dine sammen på Bjertnes!
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Studiespesialisering
Ønsker du å studere på høyskole eller
universitet? Da er studiespesialisering
noe for deg.
Enten du velger realfaglig retning
eller språk, samfunnsfag og økonomi,
er vi opptatt av at du har mange
spennende fag å velge blant. Fordi
vi ønsker et variert og rikt utvalg av
fag, tilbyr vi også noen fag fra andre
utdanningsprogram, som musikk og
breddeidrett.
Elevenes valg av fag er sterkt
medvirkende til hvilke fag vi til slutt
ender opp med de ulike skoleårene.

Velger du
studiespesialisering,
bør du like
å arbeide med
teoretiske fag.

Studiespesialisering
med toppidrett
På Bjertnes kan du også velge studie
spesialisering med toppidrett.
For å kunne søke dette programfaget,
må du være aktiv utøver innenfor en
idrett, medlem av en klubb som er
tilsluttet Norges Idrettsforbund og ha
ungdomsrett.

VI SIKRER DEG ET TØRT BYGG!
• Ettlags tekking
• Tolags tekking
• Grytetekking
• Kulverter

• Parkeringsdekker
• Radonsperre
• Våtromsmembraner

Tlf. 932 25 865 • E-post: morten@taklink.no

Bygg- og
anleggsteknikk
Ønsker du å sette synlige spor etter deg
med flotte bygg, veier og broer, uteom
råder og anlegg?
På bygg- og anleggsteknikk går du i ut
gangspunktet 2 år på skole + 2 år i lære
(dersom du ikke velger påbygg på Vg3).

Bygg- og
anleggsteknikk
passer godt for deg
som er praktisk
anlagt og liker
å arbeide
utendørs.

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk er et felles
grunnkurs som gir deg grunnlaget og
kompetansen du trenger for å velge
videre fordypning i Vg2.
På Vg2 velger du fordypning (program
område) som du ønsker å gå videre
med. På Bjertnes kan du gå videre med
tømrerfag på Vg2.
I både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig
fordypning, der du får teste ut ulike
lærefag og læresituasjoner.

Elektro og
datateknologi
passer for deg som
er interessert i ny
teknologi og liker
tekniske
utfordringer.

Elektro og
datateknologi
Ønsker du å jobbe i et praktisk yrke
som forenkler menneskers bruk av
elektrisitet i hverdagen?
På elektro og datateknologi går du i
utgangspunktet 2 år på skole + 2 år
i lære. På Vg2 kan du velge mellom
Vg2 Datateknologi og elektronikk eller
Vg2 Elenergi og ekom.
Vg1 Elektro er et felles grunnkurs som
gir deg grunnlaget og kompetansen du
trenger for å velge videre fordypning og
spesialisering innen elektro på Vg2 og
Vg3.
På Vg2 velger du fordypning (program
område) som du ønsker å gå videre
med.
I både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig
fordypning, der du får teste ut ulike
lærefag og læresituasjoner.

Helse- og
oppvekstfag
Ønsker du å jobbe med mennesker i
forskjellige aldersgrupper og livssitu
asjoner? Liker du å gi omsorg og pleie?
Kan du tenke deg å arbeide blant barn
og unge?
På dette utdanningsprogrammet går
du i utgangspunktet 2 år på skole + 2 år
i lære.
På Vg1 har du fellesfag og felles
programfag innen helse- og omsorgs
fag.
På Vg2 velger du fordypning (program
område) som du ønsker å spesialisere
deg innenfor. På Bjertnes videregående
skole kan du velge å fordype deg in
nenfor enten barne- og ungdomsar
beiderfag eller helsearbeiderfag.

Helse- og
omsorgsfag
passer for deg som
er omsorgsfull
overfor andre
mennesker.

I både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig
fordypning, der du får teste ut ulike
lærefag og læresituasjoner.

Salg, service
og reiseliv
passer for deg
som synes det er
spennende med
ulike kulturer og
bransjer.

Salg, service og reiseliv
Vil du jobbe med kundebehandling og
være bedriftens ansikt utad? Liker du
å drive med salg og markedsføring? Vil
du jobbe med IKT-service?
På dette utdanningsprogrammet går
du i utgangspunktet 2 år på skole + 2 år
i lære.
På Vg1 har du fellesfag og felles pro
gramfag innen salg, service og reiseliv.
På Vg2 velger du fordypning (program
område) som du ønsker å spesialisere
deg innenfor. Bjertnes tilbyr disse valg
mulighetene på Vg2:
-	 Salg og reiseliv
-	 Service, sikkerhet og administrasjon
I både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig
fordypning, der du får teste ut ulike
lærefag og læresituasjoner.

Elevtjenesten
og elevrådet
Du har rett til et trygt og godt skole
miljø som fremmer helse, trivsel
og læring. Det er din opplevelse av
hvordan du har det på skolen som er
avgjørende. Som elev i videregående
skole har du medansvar og rett til
medvirkning i alle spørsmål som angår
deg og din skolehverdag. Du har rett
til å bli lyttet til, og du skal erfare at du
kan påvirke det som angår deg.

Læringstorget
Læringstorget på Bjertnes er et tilbud
om ekstra veiledning og støtte til deg
som er elev, uansett om målet ditt er
å bestå faget eller om du jobber for
høyeste karakter.
Ikke spesialundervisning,
men spesiell undervisning
Læringstorget er ikke spesialunder
visning, men en del av det vanlige
opplæringstilbudet vi har på Bjertnes.
Det er ikke en rettighet å være på
Læringstorget, men et tilbud.
Vi har ofte stor etterspørsel og mange
som ønsker hjelp. Vi jobber hele tiden
med å finne løsninger som kan gi støtte
til alle som ønsker det.
Vi holder til i «hjertet» av skolen –
i 2. etasje, ved siden av biblioteket.

Bli lærling i kommunen
Nittedal kommune vil gi gode tjenester til sine innbyggere og trenger derfor
dere som vil utdanne dere til helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeidere.
Ta kontakt for nærmere informasjon.

VELKOMMEN TIL OSS!

Rådhusveien 1, 1482 Nittedal • Tlf. 67 05 90 00
E-post: postmottak@nittedal.kommune.no • www.nittedal.kommune.no

Gnisten utvikling
- Et selskap i Gnistengruppen

Du er en viktig del av arbeidslivet!
Ungdom som har eller vil få utfordringer med å oppnå full yrkes- eller studiekompetanse, kan legge opp et løp mot grunnkompetanse som lærekandidat gjennom
Miljøhuset Gnisten. For oss er inkludering og tilrettelegging selve grunnsteinene i
vårt arbeid for at alle skal få spille sin egen rolle i arbeidslivet.
Hvem kan bli lærekandidat?
Dette kan være for
• deg som har hatt spesialundervisning
• deg som har manglende karaktergrunnlag, eller ikke vurdering ved overgang til
opplæring i bedrift.
• deg som har alle karakterer fra Vg1 og Vg2, men har behov for å velge bort mål
i lærefaget.
På Bjertnes Videregående skole drifter vi skolens kantine.

Vi har lærekandidat i Barne- og ungdomsarbeiderfaget, og er godkjent for opplæring
innen butikkfaget.
Vi vil kunne skreddersy et opplæringsløp for
den enkelte lærekandidat, dersom vi har en
avdeling som virker interessant for akkurat
deg.
Du kan lese mer her:
https://viken.no/_f/p1/i6cfb739f-25a24257-8185-7d7a0fd81aae/larekandidatordningen-i-viken-en-handbok.pdf

I samarbeid med Bjertnes
Videregående skole
– tenner vi Gnisten i deg!

Andre aktuelle lærekandidatløp vil,
basert på våre avdelinger, kunne
være:
• Logistikkfaget
• Matproduksjon
• Transport
• Gjenvinningsfaget
• Kontormedarbeider/regnskap
/administrasjon
• Produksjonsmedarbeider
• Renhold
• Interiør og innredning

Besøks- og postadresse:
Kvernstuveien 1
1482 Nittedal
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