BEST PÅ LÆRING I SENTRUM

Skolens visjon
og verdier:
«Best på læring i sentrum» og
G – Glede
A – Ansvar
N – Nyskapning
D – Deltakelse

For deg som ønsker en yrkesfaglig utdannelse, er Gand videregående et kjempesentralt sted for «Læring i sentrum». Vi har
mange ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammer som kan lede
deg fram til det fagbrevet du drømmer om! Og er du på jakt etter
høyere utdanning har vi påbygg til generell studiekompetanse
som hjelper deg dit, med basis i ditt yrkesfag.
Skolen har cirka 1150 elever og vi har som mål at alle skal ha et trygt og godt
skolemiljø. For skolen vil formidle Glede - Ansvar - Nyskaping – Deltagelse på
alle programområder, og her er trivsel og trygghet en viktig faktor for dette.
Når du blir elev på skolen vår, skal du oppleve at undervisning er relevant for
det du har valgt å bli. Dette kaller vi for FYR - fellesfag – yrkesretting – relevans.
Det betyr at du det du lærer i matematikk, norsk, engelsk eller samfunnsfag, skal
gjøre deg til en bedre snekker, sveiser eller barne- og ungdomsarbeider. Og ikke
minst – gjør deg i stand til å mestre livet ditt som selvstendig voksen.
De fleste lærerne på skolen har selv bakgrunn som fagarbeidere. De har jobbet i
barnehager, på byggeplasser, på rigger, på verksteder, som sveisere, elektrikere
eller platearbeidere og de vet hva arbeidsgiver krever av deg. Lærerne vil arbeide
iherdig for å forberede nettopp deg til å møte disse kravene.
Det er likevel du som må gjøre jobben. På Gand skal alle skal møte hverandre
med respekt, møte godt forberedt med nødvendig utstyr og selvfølgelig møte
presis til timen. I tillegg må du vise interesse og engasjement for dine medelever
og fagfeltet ditt.
Skolen har gode verksteder og andre fasiliteter og ikke minst et personale som er
oppdatert og vilje til å bistå deg i din skolegang. Vårt arbeid med å lede arbeidet
fram mot et fagbrev, er vi helt avhengig av samarbeid med det lokale næringslivet og opplæringskontorene i regionen. Vi har mange samarbeidspartnere som
tar imot til elever som skal ut i arbeidspraksis, i tillegg til at de tar inn lærlinger.
Dette krever betydelig innsats, engasjement og ressursbruk fra bedriftenes side.

Vi ønsker akkurat deg velkommen som elev ved GAND!

Elektro og datateknologi (ED)
Faget passer for deg som er/har:
• Teknisk interessert.
• Service orientert.
• Nøyaktig og systematisk.
• Logisk sans og kreativ.
• En problemløser.
• Nysgjerrig på ny teknologi
Velger du elektrofag, åpner det seg mange gode
karriereveier innenfor installasjon, testing og
vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer.
Dette danner et bredt grunnlaget for mange ulike yrker.
På Gand vil du lære om installasjon, programmering og
vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer av

ulik art. Du vil også få en innføring i utvikling og
reparasjon av elektrisk /elektronisk utstyr og
komponenter. Og få innblikk i konfigurering og
programmering av utstyr og komponenter som
f.eks. PLS
På Gand har vi:
• Vg1 Elektrofag
• Vg2 Elenergi og ekom
• Vg2 Datateknologi og elektronikk
• Vg2 Automatisering
• Vg3 Automatiseringsfaget

Bygg og anleggsteknikk (BA)
Faget passer for deg som:
• Liker å være i frisk luft
• Liker å jobbe fysisk
• Liker å se et praktisk resultat av det du gjør
• Ha en variert arbeidsdag
• Være praktisk og ha et godt håndlag
• Være nøyaktig
• Være god til å samarbeide med andre mennesker
og andre faggrupper.
Velger du bygg og anleggsteknikk vil du lære hvordan
du bygger trehus, store bygg og konstruksjoner. Du vil
lære å forskale og støpe, mure og legge fliser, male og
legge rør.

Bygg- og anleggsteknikk på Gand har flotte, moderne
verksteder. Elevene våre blir opplært til å utføre praktisk
arbeid på en sikker og trygg måte. De blir «handy» og
løsningsorienterte i kule arbeidsklær med Gand logo.
Vi har engasjerte lærere som setter godt læringsmiljø
og trivsel høyt. Fellesfag er yrkesrettet.
Lærlinger fra Gand er etterspurt i byggebransjen.
På Gand har vi:
• Vg 1 Bygg og anleggsteknikk
• Vg 2 Tømrer
• Vg 2 Betong og mur

Helse og oppvekst (HO)
Faget passer for deg som er/har
• Evnen til å vise omsorg
• Evnen til å ivareta mennesker i ulike aldre og
livssituasjoner.
• God til å samhandle med andre og vise evne til
å reflektere over egen atferd
• God til å kommunisere
Velger du helse og oppvekstfag vil du lære om:
- helsefremmende arbeid
- fysisk og psykisk helse
- hvordan kroppen er oppbygd
- kommunikasjon og samhandling
- barn og unges utvikling
- kost ernæring og hygiene

LEV LITT SMARTERE
Vi leverer SD-anlegget for fremtiden

Energi
Mesteren
Bedriftsveien 20, 4313 Sandnes • Tlf. 413 29 840 • tgs@energimesteren.no
www.energimesteren.no

I tillegg til teoretisk undervisning legger vi stor vekt på
praktisk arbeid og praktiske vurderinger. Elevene er
utplassert i bedrifter flere dager i året.
På Gand har vi:
• Vg1 Helse og oppvekstfag
• Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
• Vg2 Helsearbeiderfag

Salg, service og reiseliv (SSR)
Faget passer for deg som:
• Liker å kommunisere med andre mennesker
• Være høflig og serviceinnstilt
• Muligens kan tenke deg å starte egen bedrift....

På Gand har vi:
Vg1 Salg, service og reiseliv
Vg2 Salg og reiseliv
Vg2 Sikkerhet og administrasjon

Velger du Salg, service og reiseliv, vil du lære om
kundebehandling og salg, administrasjon, økonomi og
bærekraft, reiseliv, sikkerhet og entreprenørskap. Etter
to år her på Gand kan du gå ut i lære som salgsmedarbeider, resepsjonist, vekter, administrasjonsmedarbeider
eller reiselivsmedarbeider.

Vi jobber mye med totalentreprenører, utbyggere og offentlige kunder, men vi tar også
enkeltoppdrag for private, både når det gjelder nybygg, rehabilitering og tilbygg.
Uten gode folk får vi ikke gjort en skikkelig jobb. Derfor stiller vi krav til hver enkelt og er tett på der det trengs.
Lojale og dyktige tømrere gjør sitt ytterste for at du skal bli fornøyd. Lederne våre har lang bransjeerfaring og jobber
målbevisst for å sikre at vi holder et høyt faglig nivå.

Industriveien 9 A, 4331 Ålgård
Tlf. 934 633 14
E-post: bs@toreravndal.no
www.toreravndal.no

Teknologi- og industrifag (TIF)
Faget passer for deg som er/har:
• Praktisk anlagt m/godt håndlag
• Nysgjerrig og løsningsorientert
• Tilhenger av konkrete resultater.
• Nøyaktig og sikkerhetsorientert.
• Selvstendig og selvdreven
• Interesse for ny teknologi
Velger du teknologi- og industrifag har du mange gode
karriereveier innenfor teknisk industri, oljebransjen,
bilindustri og kjemisk prosessindustri. Dette danner et
bredt grunnlaget for mange ulike yrker.
På Gand vil du lære om produksjonsplanlegging og
-prosesser med tilhørende maskiner og utstyr. Du vil få

en innføring i automatisering og robotprogrammering,
samt et innblikk i kjøretøy, transport og logistikk.
Verkstedene på teknologiavdelingen ved skolen vår er
oppdaterte, og godt utstyrt med moderne maskiner og
utstyr som leder til at teori og praksis henger godt
sammen. Avdelingen har søkelys på praktisk rettet
undervisning og lærerne har bred og spesialisert
teknologisk kompetanse.
På Gand har vi:
• Vg1 Teknologi- og industrifag
• Vg2 Bilskade, lakk og karosseri
• Vg2 Kjøretøy
• Vg2 Transport og logistikk

Vi hjelper deg!
Din lokale fagmann

Nesflåtveien 14, 4018 Stavanger • Tlf. 452 22 692 / 994 01 464
E-post: post@siddiselektro.no

www.siddiselektro.no
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Porsmyrveien 3, 4314 Sandnes • www.rsabil.no • Tlf. 51 96 49 00

Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM)
Faget passer for deg som er/har:
• Kreativ
• Interessert i IT, nettverk og programvare
• Nøyaktig
• Interessert i visuelle uttrykksformer

Etter to år hos oss på Gand kan du gå ut i lære som
IT- utvikler eller IT-driftsteknikker.
På Gand har vi:
• Vg 1 Informasjonsteknologi
• Vg 2 Informasjonsteknologi

Velger du Informasjonsteknologi og medieproduksjon, vil du lære om kommunikasjon og
markedsføring, brukerstøtte, nettverk og
programmering, IT sikkerhet, foto og film

DER DU ER

Total Betong er en nasjonal aktør innen totalentreprenørbransjen.
Vi har oppdrag langs hele Norges kystlinje fra nord til sør,
med hovedkontor i Bryne på Jæren og avdelingskontor i Bodø.

Vi leverer alle typer bygg og
anlegg, og har spisskompetanse
innen settefiskanlegg.

Martin Vagles veg 7, 4340 Bryne • Tlf. 479 99 100 • E-post: post@totalbetong.no
www.totalbetong.no

Påbygning til generell studiekompetanse
Har du startet på yrkesfaglig utdanningsprogram, men
ønsker å studere på høgskole eller universitet? Da kan
du velge å gå påbygg for generell studiekompetanse.
Du må være glad i teori og ha evnen til selvstudie. På
påbygg jobber du med fellesfagene hvor du forbereder
deg til 3-5 års videre studier. Det er mye læring, mye
hjemmearbeid og mye kjekt!

Det er rundt 30 elever i påbyggklassene, og de kommer
fra ulike utdanningsprogrammer. Dette mangfoldet er
en viktig ressurs og gjør klassene til et spennende sted
å være.
På Gand har vi:
• Vg 3 Påbygg
• Vg 4 påbygg/ dagtid
• Vg 4 påbygg/ kveldstid

Vg3 --> etter vg2 --> 30 t/uken
Vg4 --> etter fagbrev/yrkesutdanning --> 30 t/uken
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ECS leverer er kvalitetssikrede og tilpasset kundens spesifikasjoner og behov.
Industrivegen 2, 4349 Bryne • Tlf. 51 77 09 70 • E-post: ecs@ecs.as
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Minoritetsspråklige klasser
Minoritetsspråklige klasser er for elever som trenger litt
mer norskopplæring for å starte i ordinær videregående
opplæring.

Kombinasjonsklasse
For elever mellom 16 og 20 år.
I kombinasjonsklasse får elevene opplæring i norsk, og
pensum er basert på læreplan fra 8. til 10. klasse. Det er
et skoleår som kombinerer ungdomsskole og starten av
videregående skole.

Innføringsklasse
For elever mellom 16 og 24 år
I innføringsklassen får du opplæring i norsk; vi har fokus
på lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og
digitale ferdigheter. Hos oss lærer eleven hvilke
forventninger norsk skole har til sine elever.

Block Berge er Rogalands ledende leverandør
av prefabrikkerte konseptløsninger i betong.
Virksomheten er delt i to forretningsområder:
Betongelement produksjon og elementmontasje.

Bedriftsvegen 6, 4353 Klepp Stasjon // Tlf. 51 78 99 00 // post@blockberge.no

www.blockberge.no

Vi leverer alt innen
fiberoptiske løsninger
og infrastruktur.
• Bredbånd
• Datasenter
• Kabelinstallasjon
• Kabelskjøting
• Offshore og Samferdsel
• Sertifisering og testing
• Stamnett
Tlf. 51 47 00 00 / E-post: kontakt@nfo.as / norskfiberoptikk.no

Klasser med mindre elevantall
Grupper med redusert elevantall (UP) – Grunnkompetanse
Arbeidstrening – spesialundervisning i liten gruppe
Målgruppen er elever som har behov for tilrettelegging
utover det som kan tilbys i ordinære klasser, som kan
tilegne seg kunnskap gjennom praktisk arbeid og som
på sikt vil være i stand til å delta selvstendig i et ordinært
arbeidsliv. Dette tilbudet kan også være aktuelt for elev
som skal inn i et tilrettelagt arbeidstilbud etter endt
skolegang. Det utarbeides individuell opplæringsplan
(IOP) for hver elev med faglige og sosiale mål.
Mange av elevene utplasseres etter hvert i bedrift
(opplæringsavtale) i henhold til hva de ønsker og
mestrer faglig. Målet er at elevene etter avsluttet
skolegang skal få opplæringskontrakt i bedrift, gjerne
med tanke på et fremtidig fagbrev.

Opplæringstilbudet i disse klassene er rettet mot elever
med spesielle behov knyttet til læring og sosiale
ferdigheter, og som har behov for tilrettelegging utover
det som tilbys i ordinære klasser. Eleven gis opplæring
etter individuell opplæringsplan (IOP), med utgangspunkt i den enkelte elevs funksjonsnivå og
utviklingsmuligheter. Opplæringen er en kombinasjon
av teori og praksis.
Et sentralt mål i dette opplæringstilbudet er å legge til
rette for fremtidig arbeid eller dagtilbud – og

Elevene får ikke vitnemål, men mottar kompetansebevis
som dokumentasjon på endt utdanning.
Hovedmålsetting: Å gjøre elevene i stand til, både faglig
og sosialt, å gå ut i et ordinært arbeidsliv.
På Gand har vi dette opplæringstilbudet innenfor
programområdene:
• Bygg og anleggsteknikk (BA)
• Salg, service og reiseliv (SSR)

kvalifiserer til avgrensede arbeidsoppgaver. Når
videregående opplæring er fullført, har eleven gode
muligheter til å få et tilrettelagt arbeid i ordinære
bedrifter eller VTA-bedrifter.
På Gand har vi fire programområder innenfor dette
opplæringstilbudet:
• Helse og oppvekstfag (HO)
• Bygg og anleggsfag (BA)
• Salg, service og reiseliv (SSR)
• Studiespesialiserende (STUSP)

Velkommen til Mekonomen Bilverksted!
Våre verksteder står parat for å hjelpe deg ved
større eller mindre reparasjoner, service og
generelt vedlikehold.
Mekonomen Bilverksted kan reparere i prinsipp
alle bilmerker, nye som gamle, og i våre verksteder
jobber noen av landets beste mekanikere og
teknikere.
Ettersom vi følger bilprodusentens serviceanbefalinger så gjelder alltid din nybilgaranti.
Du får også selvsagt stempel i serviceheftet etter
utført arbeid og 1 års mobilitetsgaranti inngår etter
visse kriterier.
Ta første steg mot et enklere BilLiv
– Besøk ditt nærmeste Mekonomen Bilverksted.

Sandnes, Jærveien 106

Sandnes Bilverksted AS
Jærveien 106, 4318 Sandnes
Tlf. 51 97 29 20
E-post: kundemottak@sandnesbil.no

Den som vil
kan få servert
havregrøt til
frokost før
skolestart

Aker Solutions er stolt av
å være lærlingbedrift
John Olav valgte
automatiseringsfaget ved
Gand videregående skole
og senere lærlingeplass
hos Aker Solutions.

«Jeg stortrives med å jobbe innenfor automasjonsfaget.
Hos Aker Solutions får jeg mulighet til å jobbe med alle deler
av faget, i flere forskjellige prosjekter. Aker Solutions har fokus
på kompetanseutvikling og gir fagarbeidere mulighet til å ta
flere fagbrev. Jeg har også mulighet til å ta videreutdanning på
teknisk fagskole, eller ingeniørutdanning på sikt.»

Vi er lokalisert med 2 avdelinger, Motor Forum Stavanger på
Forus og Motor Forum Sandnes på Ganddal.
Du vil som lærling ble inkludert i et godt faglig miljø med
gode utviklingsmuligheter.

Øster Hus Entreprenør er en fremtidsrettet betong og totalentreprenør. Vi utfører alle typer betongarbeid, i alle størrelser. Ringmurer, kjellervegger,
kjerneisolert, trapper, gulv, boligblokker, næringsbygg, veganlegg etc. Vi nytter det beste innen utstyr, verktøy og forskaling.
I tillegg utfører vi også prosjekt som totalentreprenør. Dette innebærer at vi har det fulle ansvaret fra første spadetak til nøkkelferdig bygg.
I slike prosjekt har vi også ansvaret for prosjekterings og planleggingsprosessen før oppstart på byggeplass.
Ønsker du å bli en del av oss? Vi tar imot elever som ønsker utplassering og senere læreplass som forskalingssnekker.
Hos oss lærer du av de beste, og hos oss får du en variert og lærerik læretid.

Hoveveien 2-4
4306 Sandnes
Telefon: 51 92 26 00
gand-vgs@skole.rogfk.no

www.gand.vgs.no
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