Læring for livet

Velkommen til
Haugaland videregående skole!
På Haugaland videregående skole utvikler elevene seg til
framtidens samfunns- og arbeidsliv i et trygt og
utviklende læringsmiljø.
Haugaland vgs er svært opptatt av å utvikle elevene til
inkluderende, modige og selvstendige mennesker. I alle
fag jobber vi med både faglig og sosial læring. Vi er en
MOT-skole, som innebærer at vi jobber for å utvikle robust
ungdom som inkluderer alle. Alle klassene får 4–6 besøk av
skolens MOT-coacher, der det jobbes med å styrke ungdommenes bevissthet og mot.
Skolens praksis kjennetegnes ved gode relasjoner mellom
lærere og elever, og elev og elev. Elevene og skolens
samarbeidspartnere skal oppleve at skolen leverer en
relevant opplæring, der elevene opplever mestring og er
aktive i sin egen læring.

Oversikt over programområder:
- Bygg- og anleggsteknikk
- Teknikk og industriell produksjon
- Helse- og oppvekstfag
- Salg, service og reiseliv
- Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
- Informasjonsteknologi og medieproduksjon
- Kunst, design og arkitektur
- Påbygg til generell studiekompetanse
- Yrkesfag med toppidrett
- Tilrettelagt opplæring

Jeg ønsker alle nye og tidligere elever varmt velkommen,
og lover at vi som jobber på Haugaland vgs skal gjøre vårt
beste for å gi deg «verdens beste » skoletilbud og læring
for livet.
Vennlig hilsen
Solveig Rossebø Kalstad
Rektor

Bilbransjens Opplæringskontor Haugalandet AS

www.bilfag.no

Bygg- og anleggsteknikk

Teknikk og industriell produksjon

Hvis du ønsker å jobbe som tømrer, murer, stillasarbeider,
betongarbeider, rørlegger, maler, feier eller blikkenslager, så er
dette utdanningsprogrammet det rette for deg. Spesielt hvis du
er praktisk anlagt, selvstendig, nøyaktig og god til å samarbeide.

Velger du TIP, så kan du velge mellom mange ulike yrker som
f.eks. sveise- eller platearbeider, verktøymaker, bilmekaniker,
finmekaniker, laborant eller operatør i kjemisk industri,
bore- eller brønnoperatør m.m. Passer godt for deg som har
praktisk sans, ønsker å lære om ny teknologi og er interessert i
å jobbe med teknologisk utstyr.

Her vil du få opplæring om:
- Produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
- Ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
- Klima og teknologi
- Bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
- Kvalitet og sikkerhet
- Materialkunnskap

Du vil lære om:
- Produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
- Automatisering og programmering av roboter
- Maskiner og produksjonsutstyr
- Kjøretøy og transport
- Kjemiske prosesser og kjemiteknikk
- Helse, miljø og sikkerhet

Dreiebenker • Fresemaskiner • Boremaskiner
Bandsager • Slipemaskiner • FIRST maskineringssentre
CNC-opplæringsutstyr m/ programvare og maskiner
Chucker og Bakkskiver
Maskinstikker • Verktøyholdere • Digitalanlegg
Sundvollen • Tlf. 32 16 04 44 • E-post: kohntech@kohntech.no • www.kohntech.no

Helse- og oppvekstfag

Salg, service og reiseliv

Dette faget gir et godt grunnlag for deg som vil jobbe med
mennesker i hele livsløpet: barn, ungdom, voksne og eldre.
Det kan være yrker som helsefagarbeider, barne- og
ungdomsarbeider, aktivitør, portør, apotektekniker, tannhelsesekretær eller hudpleier. På vår skole tilbyr vi på vg2 helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider.

Er du interessert i å jobbe med mennesker? Kanskje du drømmer om å starte egen bedrift? Eller jobbe i butikk, som vekter,
resepsjonist eller i reiselivsbransjen? Da kan dette utdanningsprogrammet være noe for deg

Helse- og oppvekstfag passer godt for deg som er omsorgsfull,
hensynsfull, flink til å kommunisere og god til å samhandle
med andre. I løpet av vg1 og vg2 får du også anledning til å
være i praksis.

Dette er noe av det du kommer til å få undervisning om:
- Kundebehandling og salg
- Administrasjon og digitale verktøy
- Økonomisk og bærekraftig drift
- Entreprenørskap
- Reiseliv og turisme
- Planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak

Frisør, blomster, interiør
og eksponeringsdesign

Informasjonsteknologi
og medieproduksjon

Ser du for deg en fremtid som frisør, blomsterdekoratør,
interiørkonsulent eller å jobbe som utstillings- og profileringsdesigner? Er du i tillegg kreativ og estetisk anlagt? Liker å
jobbe med hendene? Interessert i visuelle uttrykksformer?
Da burde du velge dette programmet.

Kunne du tenke deg å jobbe som IT-utvikler eller IT-driftstekniker? Eller kanskje som mediedesigner, spilldesigner, lydtekniker
og innholdsprodusent? Da kan dette faget være midt i blinken
for deg. Spesielt hvis du er kreativ, interessert i IT, nettverk og
programvare samt visuelle uttrykksformer.

Du vil bli opplært i følgende:
- Design og visuelle uttrykk
- Videreutvikling av kreative ferdigheter
- Utvikling og utførelse av ulike teknikker og uttrykk
- Stilhistorie og trender
- Kommunikasjon og kundebehandling

Du vil få undervisning innen:
- Idèutvikling og kreativ problemløsning
- Brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet og programmering
- Innholdsformidling og historiefortelling
- Foto, film og grafisk design
- Kommunikasjon og markedsføring

Garaneset, 4230 Sand • Tlf. 415 18 888
suldaltransport.no • post@suldaltransport.no

Kunst, design og arkitektur
Ønsker du å ta en kreativ og nyskapende utdanning? KDA
kombinerer teori og praksis på en spennende og variert måte
samtidig som du får generell studiekompetanse. Her får du muligheten til å skape og utfolde deg. Om du er glad i å tegne, er
kreativ, er interessert i design, form og farge, så er dette faget
noe for deg.
Dette er noe av det vi kommer til å gå igjennom:
- Tegning
- Utforming av gjenstander i ulike materialer
- Videreutvikling av dine kreative evner
- Kunst og kultur
- Steds- og byutvikling
- Teoretiske fag

Påbygg til generell
studiekompetanse
Planlegger du å studere videre på høyskole eller universitet
etter yrkesfaglig utdanning? Generell studiekompetanse vil da
gi mulighet for opptak til de fleste studier. Du må ha fullført og
bestått to år på yrkesfag for å kunne søke. Eller du kan ta fagbrev og deretter søke om å ta påbygging. Dette løpet har færre
timer og fag enn ordinær påbygg.
Det kreves egeninnsats, da dette er et teoretisk skoleår
– derfor bør du ha lyst og evne til å arbeide med teoretiske fag.

Yrkesfag med toppidrett
Dette programfaget er relativt nytt ved vår skole. Hvis du ønsker å drive med toppidrett samtidig som du tar en yrkesfaglig
utdanning, så får du muligheten til dette her.

Fire dager i uken vil du starte med toppidrett, slik at du får
restituert og er klar for ny treningsøkt på ettermiddagen. Vi
setter av tid til at du får minst én økt i uken til din egen idrett.
Ellers blir det økter i basistrening og kroppsøving/toppidrett.

Tilrettelagt opplæring
Tilrettelagt opplæring er et tilbud som er beregnet på elever
med spesielle behov knyttet til læring og sosial fungering, hvor
det er behov for tilrettelegging utover det som tilbys i ordinære
klasser. De som har generelle eller spesifikke lærevansker, kan
her få et tilbud om opplæring i grupper med redusert elevtall.
Opplæringen er definert som spesialundervisning og er svært
praktisk rettet.

Intensjonen er at de fleste elevene går ut i et arbeidsforhold i
en eller annen form etter endt skolegang. Den beste motivasjon
for læring er når elevene opplever mestring og fremgang. Vi
har fokus på at opplæringen skal være en positiv opplevelse for
eleven.

Uni-K AS tilbyr varig tilrettelagte arbeidsplasser til personer med nedsatt arbeidsevne og som ikke uten videre kan formidles til det
ordinære arbeidslivet.
Vi har mange avdelinger med ulik type arbeid:
Kantine • Vaskeri • Mekanisk • Systue • Hjelpemiddellager • Fruktpakking • Hagearbeid • Transport
Vi er godkjent som lærebedrift i seks fag og vi tilbyr læreplass for lærekandidater som har behov
for tilrettelagt undervisning.
Fagene våre er:
CNC-operatør • Sveis • Institusjonskokk • Vaskerifaget • Logistikk • Helse – og omsorgsarbeiderfaget

Vi tilbyr praksis for elever med tilrettelagt undervisning.

Kvalamarka 20, 5514 Haugesund • www. uni-k.no

Haugaland videregående skole
Spannavegen 38, 5531 Haugesund
Telefon: 52 86 56 00
E-post: haugaland-vgs@skole.rogfk.no
www.haugaland.vgs.no
Følg oss på Facebook

Bli lærling ved Hydro Karmøy
Hydro er en av Norges største lærebedrifter med ca. 200 lærlinger
inne til enhver tid. Våre lærlinger er en viktig del av vår fremtid og
representerer vår fremtidige arbeidskraft. Som lærling i Hydro får du
fagopplæring av høy kvalitet, bygger verdifulle nettverk og er en viktig
del av verdikjeden i produksjon
av aluminium – fremtidens metall!

Lærefag
• Automatiseringsfaget
• Produksjonsteknikkfaget
• Kjemiprosessfaget
• Industrimekanikerfaget
• Laboratoriefaget
• Logistikkfaget

A story shaped by you.
Vil du være med på å forme vår historie med dine personlige egenskaper, kompetanse og ambisjoner? Hydro har 35 000 ansatte verden over som utvinner, produserer, former
og resirkulerer verdens mest fleksible og bærekraftige metall og leverer et utall nyskapende produkter og løsninger.
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På Haugaland videregående skole utvikler elevene seg til framtidens samfunns- og arbeidsliv.
• elevene utvikler relevant faglig og sosial kompetanse
• elevene utvikler seg som inkluderende, modige og selvstendige mennesker

