Kyrksæterøra
videregående skole

Se vår film her

Velkommen til Kyrksæterøra videregående skole!
Som 10. klassing står du foran et viktig veiskille eller i
et veikryss med mange ulike valg framom deg. Du
skal for første gang få velge selv hva du skal fordype
deg i når du går over i videregående opplæring. Vi
vil i denne brosjyren vise deg hva vi kan tilby hvis du
velger å starte på Kyrksæterøra videregående skole.
Ved Kyrksæterøra videregående skole er vi opptatt
av at du trives på skolen samtidig som du tilegner
deg kompetanse og lærer fag. Vi er en MOT-skole
og våre verdier er bygd på MOT sin grunnverdi: Å
utvikle robust ungdom som inkluderer alle. Nettopp
det å føle seg sett, få et hei og et smil på morgenen
er viktig for alle som har sitt daglige virke her på
skolen. Det gjelder både elever og ansatte. Våre
lærere er tett på elevene og alle kjenner alle. Ved
å ha et stort fokus på å skape gode relasjoner til
hverandre, legger vi grunnlaget for at læring skal
skje.
Vi har et godt og tett samarbeid med lokalt
yrkes- og næringsliv. Det betyr at lokale bedrifter
ofte er innom skolen og at elevene får være ute
i praksis. I faget «yrkesfaglig fordypning» på yrkesfaglige utdanningsprogram, er alle elevene ute i
praksis, noe de opplever som meget nyttig. Vi har
tilnærmet full lærlingedekning og våre lærlinger er
attraktive hos lokale bedrifter.
Elevene ved Kyrksæterøra videregående skole
kan vise til gode faglige resultater med en positiv
utvikling over tid og en høyere gjennomsnittskarakter
enn gjennomsnittet for de videregående skolene i
Trøndelag.

Vi har også god statistikk på prosentandelen som
fullfører og består, og ligger over både gjennom
snittet for Trøndelag og landsgjennomsnittet.
Vi står foran en skoleutbygging som skal stå
ferdig vinteren 2023. Da vil vi ha oppgraderte
undervisningsarealer for både helse- og
oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk, t eknologiog industrifag og kjemiprosess- og laboratoriefaget,
samt et nytt og moderne laboratorium for
realfagene. I tillegg vil vi ha nytt kantinekjøkken
og et stort fellesareal for kantine og sosiale
møteplasser i hjertet av skolen. Vi gleder oss!
Hvis du har planer om å flytte til Kyrksæterøra for
å bo på hybel, kan tettstedet friste med kjøpe
senter, bakeri, kafeer og restauranter. Det finnes
et mangfold av aktiviteter å delta på, både
organiserte og uorganiserte. Et steinkast unna
skolen har vi Ånesøyan aktivitetspark med en rekke
aktiviteter som frisbeegolf, tennis, turstier, naturhelsestudio, kunstgressbane og Sodvinhallen med
innendørs løpe- og f otballbane.
Jeg lover at når du starter som elev hos oss, skal vi
ta godt imot deg. Ved Kyrksæterøra videregående
skole jobber vi alle for at du skal trives best mulig og
lære mest mulig!
Hilsen fra rektor
Ingrid Hoftun

Les mer på vilbli.no

Skolens mål

Verdt å vite om
Kyrksæterøra
videregående skole

Læreplass til alle

Trygghet og trivsel

Kyrksæterøra videregående
skole jobber for at alle skal få
lære- eller opplæringskontrakt. Tett
samarbeid med våre partnerskapsbedrifter og lokalt næringsliv er
avgjørende for å lykkes med
å skaffe tilstrekkelig
med læreplasser.

Vi er opptatt av trygghet og trivsel. I moderne lokaler
har vi høy lærertetthet i store og små grupper. Nye
elever hos oss vil få en fadder ved skolestart.

Hybelboere

Vi tilbyr gratis frokost til alle hybelboere. Våre
kontaktlærere ringer opp hybelboere på første
dag ved fravær. Helsesykepleier kontakter alle
hybelboere ved skolestart.

Høyt fokus
på trivsel og miljø
Unge mennesker er sosiale
og aktive, men kan også være
usikre og søkende. Vi jobber
bevisst for å skape et trygt
og godt læringsmiljø.

Individuell
tilrettelegging og
oppfølging
Ingen mennesker er like.
Vi ser at elevene utvikler
seg når vi praktiserer
tilpasset opplæring.

Teknologisk
oppdatert
læringsmiljø
I samarbeid med lokalt
næringsliv, gir vi elevene
god tilgang til moderne
teknologi. Dette s ikrer oppdatert k
 ompetanse og
en trygg overgang til
arbeidslivet.

Skolen som sosialt samlingspunkt

Elevene hos oss blir invitert til sosiale samlinger
på ettermiddag. Sammen med våre ansatte
får elevene tilbud om gratis middag og sosiale
aktiviteter

Gratis matkurs

Vi samarbeider med Hemne sanitetsforening som
tilbyr gratis kostholds- og matkurs for hybelboere.
Skolens øvrige elever får også tilbud om å delta
sammen med hybelboerne.

Kyrksæterøra tilbyr
blant annet:
• treningssenter
• kjøpesenter
• kafeer, bakeri og restauranter
• friluftsliv og turstier
• kino og fritidsklubb
• uorganiserte- og organiserte 		
fritidsaktiviteter
• aktivt motocross- og fotballmiljø

Elevtjenesten
arbeider for at
du som elev
skal få:
• oppleve et godt og trygt læringsmiljø,
med tilhørighet og trivsel, slik at du kan
lære mest mulig
• hjelp til å bli bevisst egne verdier og interesser
• lykkes med opplæringen

Kyrksæterøra vgs.
er en
MOT- skole
og vi:
• gjennomfører MOT-besøk i alle klasser, og
følger MOT- programmet gjennom hele skoleåret

• oppleve at vi samarbeider med foresatte
og andre støttespillere, slik at du kan få det
beste tilbudet

• arbeider forebyggende og målrettet med
å styrke ungdoms robusthet

• sosialpedagogisk veiledning og yrkes- og
utdanningsveiledning av god kvalitet

• jobber blant annet med likeverd, inkludering
og mangfold

• veiledning i helsespørsmål hos helsesykepleier

• gir ungdom gode verktøy som kan bidra til at
de skal lære å ta selvstendige valg videre i livet

• hjelp til å skaffe deg læreplass
• tilpasset opplæring. Hvis du ikke har utbytte
av den ordinære opplæringa, kan du henvises
til PP-tjeneste for videre veiledning/utredning
• oppleve at vi tar deg på alvor og gir deg 
individuell tilrettelegging og oppfølging på
en måte som er riktig for deg
• oppleve god oppfølging om du er hybelboer

• er opptatt av menneskelige verdier

• deltar i MOT-programmet «Skolen som 
samfunnsbygger»
• er opptatt av å skape «god følelsen», praktisere 		
tøff kjærlighet og vise bakgrunnsforståelse
• har kveldsforedrag for foresatte basert på 
ordtaket: “det skal en hel landsby til for å
oppdra et barn”

Skolens samlingspunkt nummer èn
Kantina er det store samlingspunktet for elevene.
Her kan de spise sin skolemat samtidig som det
er en sosial møteplass hvor elevene kan
møtes på tvers av klassetrinn og fag.
Kantina tilbyr et rikholdig utvalg med
fokus på sunn og næringsrik mat. For
eksempel serveres det gratis havregrøt
til elevene flere ganger i uken.
En god frokost hjelper til å holde
konsentrasjonen oppe utover dagen.
Skolen tilbyr dessuten gratis frokost
hver dag til alle hybelboere.

Teknologi- og industrifag
Teknologi- og industrifag passer for deg som er
praktisk anlagt og har godt håndlag. Du må kunne
jobbe selvstendig og være nøyaktig i det du gjør,
og i tillegg være interessert i ny teknologi. Dette er
veien der du har flest valgmuligheter innen yrkesfag.
Du kvalifiserer deg til å velge blant 19 forskjellige
programområder og hele 59 yrker. Når du er f erdig
med Vg1 teknologi- og industrifag, kan du hos oss
velge mellom Vg2 industriteknologi eller Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag. Alle programområdene
er attraktive for regionen vår.

Du lærer:

• å dreie, frese, bore, kappe, 		
skjære, sveise og lodde
ulike metaller
• å montere/demontere motorer
og maskindeler
• om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
• å tegne og planlegge arbeid
med bruk av ulike verktøy og 		
måleinstrumenter
• å stelle og vedlikeholde mekanisk
verktøy og utstyr
• om helse, miljø og sikkerhet

VG2 INDUSTRITEKNOLOGI
Her legges grunnlaget for en yrkeskarriere innenfor
mekanisk- og teknisk industri, prosessindustri og
grafisk produksjon. Framtiden vil bestå av stadig mer
automatisering og datastyring av prosesser. Med en
slik stadig teknologisk utvikling, må faget forberede
og utdanne omstillingsdyktige fagarbeidere. Det vil
bli opplæring i drift og vedlikehold av maskiner og
utstyr som vil gi elevene en forståelse av samspillet
mellom mekanisk oppbygging og styring. Målet er å
gi elevene en følelse av mestring g
 jennom u
 tførelse
av arbeidsoppgaver og forberede de på arbeid i
bransjer og bedrifter hvor det kreves en k ontinuerlig
oppdatering av fagkompetansen.

Kjemiprosess- og laboratoriefag
VG2 KJEMIPROSESS- OG LABORATORIEFAG
Her skal det legges et grunnlag for jobb innen
prosessindustrien. Denne industrien står for en stor
del av Norges verdiskapning. Her kan vi nevne
utvinning av olje og gass-, petrokjemisk-, metall
urgisk-, kjemisk-, farmasøytisk- og treforedlings
industri. E
 levene lærer grunnleggende prosess- og
laboratoriedrift, fysikk, kjemi og måleteknikker.
Programfagene skal gi elevene trening i å arbeide
selvstendig etter gitte prosedyrer og standarder. De
vil få variert opplæring – både teoretisk og i praksis
– slik at de kan bli forberedt til en yrkeshverdag som
krever respekt, toleranse, likeverd, samhandling og
kommunikasjon sammen med andre.

Du lærer:

• prosess- og laboratorieteknikker
• digital styring, kvalitetskrav og
ulike målemetoder
• miljøvennlig produksjon, kvalitet
og lønnsomhet i produksjonen
• å samarbeide med mennesker i 
andre yrker på samme arbeidsplass
• å forstå hvordan kjemiske produkter
blir laget

FORDYPNING SETTEFISK
Elever ved Vg1 teknologi- og industrifag og 
Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag har praktisk
yrkesfaglig fordypning ved settefiskanlegg.
Settefisk er betegnelsen på den delen av oppdrettsnæringen som er landbasert. Settefiskanlegg består
av prosessteknisk utstyr og styringssystemer. Driften
av anleggene består av varierte arbeidsoppgaver,
for eksempel skjermovervåking av styresystemene,
kontroller, vedlikeholdsoppgaver og kjemisk analyse
av både vann og biologisk materiale.
Det spesielle med å lære om teknisk utstyr ved settefiskanlegg, er at produktet er levende. Elevene lærer
derfor sammenhengen mellom nøyaktighet ved
utstyret, kvaliteten i vannet og fiskens velferd.
Det er et stort behov for fagfolk innen oppdrettsnæringen i vårt nærområde i en næring som er i
stadig vekst. Næringsaktører i Midt-Norge ønsket
kjemiprosesskompetanse til sine settefiskanlegg,
og Kyrksæterøra videregående skole har et godt
samarbeid med flere lokale settefiskanlegg.

Du lærer:

• om vannbehandlingsprosesser
og tilhørende utstyr
• om vannkvalitet og kjemisk 
analyse
• om regulering av prosessen med 
automatiserte systemer
• om stamfisk, behandling av rogn, 		
startfôring og fiskehelse

Helse- og oppvekstfag
Liker du å jobbe med og for andre mennesker,
er helse- og oppvekstfag et godt valg. Du lærer
om det å arbeide med mennesker i alle aldre
innen barnehage, skole, eldreomsorg og sykehus. I
undervisningen lærer du mye om menneskers fysiske
og psykiske helse, og du blir kanskje bedre kjent
med deg selv. Du får bli kjent med ulike former for
samarbeid, kommunikasjon og livsmestring.
Den teoretiske undervisningen er ofte kreativ og
praktisk rettet, og du lærer å arbeide i samarbeid
med andre. På undervisningskjøkkenet lærer du
å forberede sunne og gode måltider som du kan
servere til de menneskene du skal jobbe med. I
skolens undervisningslokaler får du øve virkelighetsnært innenfor pleie og omsorg.

Du lærer:

• å ta vare på egen og
andres helse
• å gi god omsorg til mennesker
i alle aldre

• å bli en god og profesjonell
yrkesutøver
• å kommunisere godt og bygge
relasjoner
• å løse konflikter

VG2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG
I dette faget lærer du mer om å legge til rette for
aktivitet, glede og utfoldelse blant barn og unge.
Det er viktig å ha tydelige rollemodeller i s amfunnet
som kan se det enkelte individ og er bevisst på
utfordringene som barn og unge har i et fl erkulturelt
samfunn. Du vil lære ulike pedagogiske tilnærminger
som er hensiktsmessig i aldersgruppen 0 – 18 år.
Opplæringen er praksisnær, tverrfaglig og gir en helhetlig kompetanse, samt legger grunnlaget for en
videre opplæring som barne- og ungdomsarbeider.
VG2 HELSEARBEIDERFAG
Her vil du få opplæring i hvordan møte p
 asienter,
brukere og pårørende på en profesjonell måte,
uavhengig av alder, livssituasjon og kulturell
bakgrunn. Helsefagarbeideren skal bli lært opp til å
observere og bruke kunnskap om ulike
sykdommer, skader og lidelser,
og til å sette i gang
forebyggende og
behandlende tiltak
innenfor eget ansvarsog kompetanseområde. Målet er
å utvikle elevene
til helsefagarbeidere med
empati og evne
til samhandling
med mennesker
som har ulike
hjelpebehov.
Utdanningen er
en blanding av teori
og praksis, og bruk av
hjelpemidler og velferdsteknologi inngår i opplæringen.

TOKHA er godkjent som lærebedrift.
• TOKHA skal ivareta det administrative rundt læreforholdet mellom lærling og bedrift.
• TOKHA skal være en aktiv bidragsyter for å opprettholde og videreutvikle eksisterende fagtilbud
og evt. etablere nye tilbud i videregående skole som arbeidslivet i regionen har behov for.
Opplæringskontoret har et nært samarbeid med Fagenhet for videregående opplæring i
fylkeskommunen og er medlem i Samarbeidsforum for opplæringskontor i Sør-Trøndelag.
Trondheimsveien 6, 7200 Kyrksæterøra
Daglig Leder: Asbjørn Sagøy | E-post: asbjorn@tokha.no | Telefon: 469 60 371/909 58 546

Vil du være med?
...på et viktig samfunnsoppdrag ved produksjonsanleggene våre i Heim?

Bærekraftig havbruk starter med å velge den sterkeste #rogna med de
beste genene. Kraften i genetikken sørger for en effektiv, sikker og ansvarlig produksjon av fisk – helt fra starten av. Hos oss får du oppleve hele
den fininnstilte verdikjeden i havbruket - fra avansert genetikk til praktisk
produksjon av #stamfisk og rogn, som igjen videreforedles til førsteklasses laks og ørret for konsum hos dyktige oppdrettere over hele verden.
www.aquagen.no
#degodegenene #heim #kyrksæterøra #lernesstranda

Såkorn for livskraft
og lønnsomhet

VI HAR PLASS – VIL DU HA DEN?
Hos Lian får du jobbe med hendene og være kreativ. Du kan
lære deg noe helt unikt, og få ettertraktet kompetanse.
INDUSTRISNEKKER

CNC-OPERATØR

En industrisnekker lager
komponenter og deler til
vinduer og vindusdører
ved hjelp av maskiner.

En CNC-operatør bruker
datamaskin til å styre
maskiner som lager
komponenter til vinduer
og vindusdører.

SKANN QR-KODEN
for mer informasjon!

+47 72 45 02 22

firmapost@lian.no

Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra

Bygg- og anleggsteknikk
Liker du å jobbe praktisk, skape og bygge med
egne hender, eller er interessert i anleggsmaskiner?
Da er bygg- og anleggsteknikk et naturlig valg.
Mulighetene er mange, og det er et stort behov for
dyktige håndtverkere i årene som kommer. Byggog anleggsteknikk ved Kyrksæterøra videregående
skole har romslige og godt utstyrte undervisningslokaler. I tillegg tar vi ofte prosjekter utenfor skolen,
der elevene får prøve ut kunnskaper og ferdigheter i
reelle byggeprosjekt.
Bygg- og anleggsteknikk passer for deg som er
praktisk anlagt, har et godt håndlag, kan jobbe
selvstendig og nøyaktig, samtidig som du også liker
å samarbeide med andre.
VG2 TØMRER
Skolen har et godt samarbeid med næringslivet i
regionen innen forskjellige yrker. Både Vg1 og Vg2 er
ute i praksis hos en bedrift, gjerne også på elevens
bosted. Dette gjør at du vil få mulighet til spennende
praksisplasser i forbindelse med din
yrkesfaglige fordypning.
Bedrifter og elever
knytter ofte kontakt
for fremtidig lærekontrakt gjennom
denne yrkespraksisen. Når
du er ferdig med
Vg1 bygg- og
anleggsteknikk,
• å bygge og vedlikeholde bygninger og andre konstruksjoner
Du lærer:
kan du hos oss
• å jobbe med ulike materialer som tre, betong, mur og flis
velge Vg2 tømrer.
• å vurdere risiko og forebygge helseskader og ulykker
• å tegne, planlegge og bygge egne konstruksjoner
• om ulike yrker innen bygg- og anleggsteknikk

Veger • Anleggsgartner • Pukk og grus
Vann og avløp • Tomtearbeid • Kabelanlegg • Anleggsarbeid
Autorisert bilverksted • Landbruksverksted • Biloppsamlingsplass
Kårøydalsveien 6, 7203 Vinjeøra | Telefon: 72 45 44 75
E-post: post.opsalogfjelnset@hemne.as | www.opsalogfjelnset.no

Studiespesialisering
Dette er for deg som har lyst til å ta videre u
 tdanning på
høyskole eller universitet, enten i Norge eller i utlandet. Da
kan du velge studiespesialisering – en treårig utdanning
som fører fram til generell studiekompetanse. Du kan også
velge fag som gir s pesiell studiekompetanse. Gjennom en
bred faglig tilnærming, vil du opparbeide deg kunnskap
og innsikt som du vil ha glede av hele livet.
Det er en fordel å ha interesse for teoretiske fag og e
 vnen
til å jobbe både selvstendig og sammen med andre. I
tillegg bør du ha en generell interesse for å lese, skrive
eller regne, samt for kultur- og samfunnsforhold. Kanskje
vurderer du å bli sykepleier, lærer, sosionom, veterinær,
ingeniør, biolog, jurist eller lege? Eller et av mange
andre yrker som krever høyere utdanning? Om du velger
studiespesialisering, har du også fortsatt noen år på deg,
hvis du ikke helt vet hva du ønsker å jobbe med ennå.
Gjennom jobbskygging kan du få prøve deg i praksis.

„

Det slår hver eneste dag på skolen, det du
lærer ved å snakke med folk som jobber
i yrket, erfaring slår kunnskap.
Magnus, elev 1ST

Du lærer:

AVHENGIG AV DINE FAGVALG
• matematikk, kjemi og fysikk
• ledelse og økonomi
• historie og samfunns- og
kulturkunnskap
• språk

Internasjonalisering
ERASMUS+
Velger du oss, velger du en reise ut i verden!
Kyrksæterøra videregående skole er veldig aktiv
på den internasjonale fronten. Gratisprinsippet er
sentralt for oss, og det betyr at du som elev ikke
betaler noe for å delta på en utenlandsreise eller
opphold. Vi har Erasmus+ prosjekter for elever i både
studiespesialisering og yrkesfag. Du kan reise til våre
partnerland i ulike deler av Europa på k
 lassetur, eller
ta din 3-ukers yrkesfaglig praksisperiode i utlandet. Alle
kostnadene er dekket av p
 rosjektmidlene. Velger du
vår skole, lærer du ikke bare om f orskjellige land
– du reiser til dem også!

„

Er man usikker på utdanningsvalg, så er det kjekt
å bli kjent med et yrke, med å være med noen på
jobben deres.
Martin, elev 3ST

Toppidrett i samarbeid med KIL/Hemne Fotball
Programfag toppidrett fotball gir elevene mulig
heten til å dyrke fotballinteressen ved siden av
skolegang. Programfaget er både for dem som
satser på fotballen og vil ha et godt treningstilbud
ved siden av normal skolegang, men også for dem
som kun vil ha det gøy med fotballen. Treningene
foregår i Norges største fotballhall, Sodvinhallen.
Dette gir oss perfekte treningsforhold sommer som
vinter. Treningsopplegget er satt sammen slik at det
kan kombineres med klubbtreninger, fotballkamper
og andre fysiske aktiviteter.

Skolen har også et tett samarbeid med
KIL Hemne Fotball, som er en profilert og
godt utviklet f otballklubb.

Skolens mål er å gi elevene mulighet til et mer
systematisk forhold til trening, og hvordan
effektiv trening over tid kan være med å utvikle
fotballferdigheter.

LÆREBEDRIFT I FAGENE:
Bilmekaniker lette kjøretøy
Bilskadereparatør
Billakkerer

Tlf. 72 45 00 00 • E-post: post@blakstad.as • www.blakstad.as

WACKER HAR VERDENS
STØRSTE SILISIUMSOVN
og er en høyteknologisk bedrift under stadig utvikling.

Vi ønsker utplasseringselever
og lærlinger velkommen.
I en utplasseringsperiode vil
du få innsikt i alle avdelinger.
For deg som lærling har vi en
praktisk læreplan tilpasset din
studieretning.
Wacker vil ta godt vare på
deg som elev.
Du får varierende og spennende oppgaver og blir
involvert i hele produksjonsprosessen.

VI TAR IMOT
LÆRLINGER INNEN:
• Kjemi og prosessprosessoperatører
• Elektro
• Mekanisk
• Logistikk
• Laboratorie
• Elektromontør gruppe Ahøytspent
• Kontor
• Industrimekaniker
• Automasjon

Equinor er på vei til å bli
et bredt energiselskap.
Hva betyr det?

Equinor er på vei til å bli et
bredt energiselskap. Det

tror på én energikilde - eller ett
tiltak - som hele svaret. Det betyr

betyr at vi satser på stadig
flere energiformer; olje, gass,
vind og sol. At vi er et bredt
energiselskap betyr at vi ikke

at vi tror den beste løsningen
finnes i summen av mange små
og store forbedringer.
equinor.com

Hemne ressurssenter – Voksenopplæring
Vi ønsker å bidra til kompetanseheving og livslang
læring i regionen.

I tillegg arrangerer vi og formidler ulike kurs som ett
av stegene i prosessen med å oppnå fagbrev.

Hemne ressurssenter er en del av Kyrksæterøra
videregående skole. Ressurssenterets oppgave er å
bidra til kompetanseheving blant voksne i regionen,
være skolens kontaktpunkt for voksne og være
en bidragsyter til livslang læring. Vi samarbeider
med andre ressurssenter i fylket, fylkeskommunens
karrieresenter, kommuner, NAV, opplæringskontor
og private aktører.

EKSEMPLER PÅ TEMA DU KAN SPØRRE OSS OM:
• Søknad om/spørsmål vedrørende voksenrett

FØRSTELINJETJENESTE FOR VOKSENOPPLÆRING
I FYLKESKOMMUNEN
Ressurssenteret er førstelinjetjeneste for voksen
opplæring i Trøndelag fylkeskommune. Vi bistår
med informasjon og hjelp i forbindelse med søknad
om voksenrett. Voksenrett har du hvis du er over
25 år og ikke har fullført videregående u
 tdanning.
Med voksenrett kan du få tilbud om gratis
opplæring av fylkeskommunen.

• Informasjon om krav til arbeidspraksis for 
praksiskandidater
• Spørsmål ved oppmelding til fagprøve som 
praksiskandidat
FYLKESKOMMUNEN TILBYR VOKSNE FLERE
VEIER TIL FAGBREV:
• Praksiskandidat
• Fagbrev på jobb
• Forsøk med modulisert fag- og yrkesopplæring 		
(2017 - 2023)
Les mer om videregående opplæring for voksne
på fylkeskommunens nettsider

KONTAKTINFO:
Trondheimsveien 18, 7200 Kyrksæterøra
Telefon: 74 17 46 00
E-post: postmottak.kyrkseteroravgs@trondelagfylke.no
www.trondelagfylke.no/kyrksaterora-videregaende-skole

Kyrksæterøra
videregående skole
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Følg oss på instagram: www.instagram.com/kyrkvgs

