HADSEL

VIDEREGÅENDE SKOLE

Velkommen til
Hadsel Videregående Skole
Hadsel videregående skole består av to studiesteder, Melbu og Stokmarknes.
Vi har til sammen ca. 450 elever.
Vår visjon er «Utvikling for framtida». Det betyr at vi vil strekke
oss etter følgende målsettinger:
‣ HVS vil være en lærende og samarbeidende organisasjon
‣ Elevene skal få en helhetlig kompetanse for å gjøre dem best mulig forberedt
til livet videre: i utdanning, yrkesliv, samfunnsliv og personlig utvikling
‣ Våre fagtilbud skal være framtidsrettede
‣ For å nå målene våre legger vi stor vekt på de ansattes fagkompetanse
og evne til å skape gode relasjoner til elevene
‣ HVS skal være en helsefremmende skole
‣ HVS skal jobbe for å oppfylle fylkeskommunens målsettinger
om inkludering og mangfold
‣ Vi fokuserer på trivsel. Elevene skal føle seg trygge og godt ivaretatt på
en skole der det er nulltoleranse for mobbing

ELEV- OG
LÆRLINGTJENESTEN
Som elev ved Hadsel videregående skole har du a
 nledning til å
ta kontakt med skolens Elevtjeneste.
Vi arbeider for at du skal få en god skolehverdag og vi kan hjelpe
til med å løse store og små utfordringer. Dette kan være karriere
veiledning, faglige spørsmål eller behov for å snakke med noen om
private eller personlige forhold.
Elev- og lærlingtjenesten består av består av rådgivere, PPT,
helsesykepleiere, oppfølgingstjeneste, miljøtjeneste, formidlings
koordinator og koordinator for tilrettelegging.
Innenfor disse tjenestene har vi samlet mye god faglig og
menneskelig kompetanse. Alle har et tett samarbeid for å utnytte
hverandres kvaliteter og kompetanse. På den måten kan vi sammen
gi deg som elev best mulig tilpasset opplæring.

BYGG- OG
ANLEGGSTEKNIKK
Er du praktisk anlagt og har et godt håndlag? Er
du selvstendig og nøyaktig men i tillegg god til å
samarbeide? Da er kanskje bygg- og a
 nleggsfag
noe for deg. Her vil du lære mer om p
 roduksjon og
oppføring av nye bygninger og a
 nlegg, o
 mbygging
og vedlikehold av bygninger og a
 nlegg, t ekniske
installasjoner, om kvalitet og sikkerhet og material
kunnskap. Du kan etter hvert begynne å jobbe
som tømrer, rørlegger, murer, betongfagarbeider,
anleggsmaskinfører, maler, taktekker, blikkenslager,
eller renholdsoperatør.
Vi tilbyr både Vg1 og Vg2 innen dette p
 rogramområdet.

ELEKTRO OG
DATATEKNOLOGI
Ønsker du å lære mer om installasjon og vedlikehold av
elektriske og elektroniske systemer? Holde på med reparasjon
av elektrisk utstyr? Bli undervist om energiproduksjon og
energiforsyning? Få innføring om u
 tvikling av nye elektroniske produkter og ikke minst lære om sikkerhet og
dokumentasjon? Da skal du v
 elge elektro og datateknologi,
som kan bane vei for fremtidig jobb som elektriker, elektro
reparatør, e
 nergimontør, automatiker og tavle- eller heismontør. Men også jobber som flymekaniker, r omteknolog og
dataelektroniker kan fremtiden bringe. Avhengig av h
 vilket
Vg2-kurs (Elenergi og Ekom eller Automatisering) du velger,
kan det åpne seg for mange y
 tterligere karrierer.
Faget passer for deg som er nøyaktig og s
 ystematisk, er
praktisk anlagt, serviceinnstilt, tenker logisk, er kreativ og har
et godt fargesyn.

TEKNOLOGI OG
INDUSTRIFAG
Liker du teknikk og maskiner? Ønsker du å delta i
en rask og avansert teknologisk utvikling? Har du
praktisk sans, godt håndlag og er nøyaktig. Da kan
Teknologi og industrifag være noe for deg. S
 pesielt
hvis du i tillegg kan jobbe både selvstendig og i
samarbeid med andre.
Det er mange ulike yrker innen teknisk industri,
skipsindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og
i oljebransjen. Mulighetene er mange hvis du velger
Teknologi og industrifag.
På skolen vår har vi Kjøretøy og transport og
logistikk som Vg2-tilbud. På Vg3 har skolen
Yrkessjåfør.

HELSE- OG
OPPVEKSTFAG
Dette er for deg som ønsker å jobbe med m
 ennesker
i hele livsløpet: barn, ungdom, voksne og e
 ldre.
Det åpner opp for yrker som helsefagarbeider,
ambulansearbeider, portør, barne- og ungdoms
arbeider, apotektekniker, helsesekretær eller
tannhelsesekretær. Du vil lære om helsefremmende
arbeid, livsstilssykdommer, skader og lidelser. Videre
få innføring om barn og unges utvikling, bli undervist
om kost, ernæring og hygiene og ikke minst lære om
kommunikasjon og sosial kompetanse.
Etter Vg1 kan vi tilby Vg2 og Vg3 med ulike fag
ettersom hvilken yrkesretning du ønsker

INFORMASJONS
TEKNOLOGI
OG MEDIE
PRODUKSJON
Har du lyst å jobbe med IT-sikkerhet,
programmering eller datanettverk? Eller kanskje
med spillproduksjon, utvikling av apper, foto,
film eller grafisk design? Hvis du i tillegg trives
best med praktisk arbeid og vil utvikle dine
kreative evner, så kan dette faget være midt i
blinken for deg.
Du vil lære mer om ideutvikling og kreativ
problemløsing, brukerstøtte, nettverk, IT-
sikkerhet og programmering. Videre vil du
bli undervist i innholdsformidling, historie
fortelling, foto, film, grafisk design i tillegg til
kommunikasjon og markedsføring. Det blir
mange praktiske og realistiske oppgaver hvor
man må lære å samarbeide og holde deadlines.
Første året er felles, mens i Vg2 velger du enten
informasjonsteknologi eller medieproduksjon.
Deretter er det to år i lære i en bedrift.

STUDIE
SPESIALISERING
Tenker du på å studere videre på høyskole eller
universitet? Kanskje du ønsker å bli sykepleier,
lege, veterinær, ingeniør, jurist, økonom, lærer,
psykolog eller forsker? Da trenger du generell
studiekompetanse. Det kan du få ved å velge
studiespesialisering. Du velger fordypning i enten
realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.
Avhengig av dine fagvalg vil du da lære mer om
matematikk, realfag, samfunnsøkonomi, historie,
politikk, psykologi og språk.
Du velger studiespesialiserende hvis du liker å
arbeide med teoretiske fag, har interesse for å skrive
eller regne, eller ønsker å lære mer om natur, kultur
og samfunnsforhold.

Vi tilbyr
Vannbrønner • Energibrønner • Veig jennomboring
Grunnundersøkelser
Ta kontakt for tilbud til ditt prosjekt!

Et stabilt firma i vekst • Godt arbeidsmiljø • Spennede og varierte oppgaver
alt fra bygging av kirkespir i tre til bygging av kraftstasjon i betong.

Er du interessert?

Tlf. 909 00 370 • post@nnbb.no • www.nnbb.no

Ta kontakt med daglig leder Finn på tlf. 977 02 426

STEINSVIK HUS & ENTREPRENØR
Skolegata 7, 8445 Melbu • Telefon: 761 59 823
E-post: post@okiv.no • www.okiv.no

Chr. Frederiksens gate 2, 8445 Melbu • Tlf. 76 15 72 11

www.nordbohus.no/steinsvik

Hadsel ASVO AS er en vekst- og attføringsbedrift, med produksjon av varer og tjenester.
Bedriftens formål er at vi skal gi tilbud til mennesker som trenger bistand for å kvalifisere seg for arbeidsmarkedet i det ordinære arbeidsliv, eller ansettelse i tilrettelagt arbeid. Selskapet skal bidra til at den enkelte
opplever personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid.

Strandgata 58, 8445 Melbu • Tlf. 76 11 86 00 • E-post: knut@hadselasvo.no • www.hadselasvo.no

HADSEL

VIDEREGÅENDE SKOLE
KONTAKT OSS
Epost: hvg-post@vgs.nfk.no
Telefon: 75 65 58 00
Studiested Melbu: Mary Pettersens vei 7, 8445 Melbu
Studiested Stokmarknes: V.D. Hals gate 10, 8450 Stokmarknes
www.hadsel.vgs.no

VI SKAPER FREMTIDEN

Vil du jobbe i en fremtidsnæring?

NORDLAKS.NO

Vi vil også i fremtiden ta i bruk ny teknologi, og gjøre det enda mer
spennende å jobbe med havbruk. Uansett om du er interessert i teknologi,
marked og salg eller økonomi – eller du er praktiker med sans for sjømat,
elektro, logistikk, båt og teknikk – så er Nordlaks en bedrift med mange
spennende muligheter!

· Concept: JS Media Tools A/S · xxx · www.jsnorge.no

Havbruk har fremtiden for seg. Nordlaks er et lokalt selskap som produserer og selger våre produkter av laks og ørret til kunder i hele verden. Nordlaks tar nye steg i fremtidens måte å drive havbruk på. Nye gass/batteri-hybride brønnbåter skal transportere fisken vår. Havfarmene tar oppdrett ut i
nytt farvann, og vi moderniserer slakteri- og videreforedling på Børøya. Hos
oss får du bli med på reisen, og påvirke hvordan selskapet vårt skal møte
fremtidens utfordringer og muligheter!

