LONGYEARBYEN SKOLE

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SVALBARD

Velkommen til Svalbard!
På 78° nord kan du oppleve storslått natur rett utenfor skolebygget, både
reinsdyr og fjellrev kan komme på besøk. Naturen byr på store kontraster
gjennom året, fra midnattssol til mørketid! Du risikerer å få med deg nye
opplevelser, kanskje en jakttur eller nordlyset på polarhimmelen.
Lokalsamfunnet er tett på, i sentrum kan du slappe av i u
 ngdommenes egne
lokaler (UHU), på flere koselige kaféer eller på byens flotte b
 ibliotek. Hva
med å ta en tur på kino? Har du behov for fritidsutstyr, er det godt utvalg
av sportsbutikker. Idrettshallen ligger vegg i vegg med skolen, og foruten
idrettshall med klatrevegg er det svømmebasseng, spinning og treningsrom
tilgjengelig.
Fastlandselevordning: Har du gjennomført vg1 på en videregående skole i
Norge, kan du søke deg inn på vår fastlandselevordning og gjennomføre vg2
og/eller vg3 i Longyearbyen. Du tilbys hybel og får tildelt en fadderfamilie.
Les mer om ordningen på vår nettside.

Med få elever får du raskt oversikt over dine medelever. Lærerne
holder til i samme område som elevene og er sjelden langt unna.
I elevtjenesten stiller rådgiver, miljøarbeider og helsesykepleier opp
for deg.
Det tilbys skolemat daglig, og i Vekstkroken kan du koke deg kaffe
og slappe av i sofaen. Vi har også ei lita «stue» med en uformell og
hjemmekoselig atmosfære. På lesesalen eller på annet rom har du
din egen arbeidsplass.

Kanskje du gjennomfører ditt første forskeroppdrag innenfor et tema som
interesserer deg, besøker nordlysobservatoriet, tar med kamera på fotosafari, ser hvordan naturen og dyrelivet blir påvirket av klimaendringene
og lærer hvordan mennesket lever i arktiske strøk.

Studiespesialisering
Dette kan være et valg for deg som er interessert i
å arbeide med teoretiske fag, er samarbeidsvillig,
strukturert, har selvdisiplin og er interessert i å skrive
eller regne. Etter tre år oppnår du studiekompetanse og
kan ta høyere utdanning.
Som andre fremmedspråk tilbys spansk. Behersker
du et språk godt, enten det er morsmålet ditt eller et
annet språk, kan du hvis språket er nasjonalt godkjent,

dokumentere den kompetansen du har ved å gå opp til
muntlig og skriftlig privatisteksamen.
Vi tilbyr fordypning i realfag og språk, samfunnsfag og
økonomi. I flere programfag har elever fra vg2 og vg3
undervisning sammen.
Uansett fordypning, kan du velge programfaget friluftsliv
som valgfritt programfag.

PROGRAMFAG REALFAG*
‣ Matematikk
‣ Fysikk
‣ Kjemi
‣ Biologi
PROGRAMFAG SPRÅK,
SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI*
‣ Engelsk
‣ Sosiologi og sosialantropologi/
sosialkunnskap/politikk og
menneskerettigheter
‣ Psykologi
‣ Entreprenørskap og bedriftsutvikling
*det kan variere hvilke fag som tilbys

utforsk
svalbard
med oss
www.hurtigrutensvalbard.com

Bygg- og anleggsteknikk
Dette kan være et valg for deg som er interessert i å
arbeide praktisk og er samarbeidsvillig.

Etter vg2 har du mulighet til å ta påbygging (på fastlandet),
dersom du ikke ønsker å fortsette i det 2-årige lærlingeløpet.

Vi har en lokal modell for bygg- og anleggsfag. De fleste
fellesfag gjennomføres på vg1, samfunnsfag gjennomføres på vg2. Yrkesfaglig fordypning foregår h
 ovedsakelig
ute i en bedrift og gjennomføres på vg2.

Etter fullført yrkesfaglig opplæring med svennebrev i
tømrerfaget, kan du gå ut i arbeid. Du kan ta videreutdanning som påbygging vg4, mesterutdanning,
fagskole eller ingeniørutdanning (direkte med Y-veien og
3-semesterordning eller via forkurs på et halvt eller helt år).

Vi tilbyr vg2 tømrer

REISELIV I ARKTIS

Vi støtter ungdommen i Longyearbyen
og heier på alle som tar en fagutdanning!

- Mangfoldig bransje, varierte jobbmuligheter.
Bli inspirert her, og ta kontakt med oss om du vil vite mer.

www.visitsvalbard.com

Vei 601-03, 9170 Longyearbyen • Tlf. 477 00 960
E-post: andre@andrejenssen.no • www.andrejenssen.no

Yrkes- og studiekompetanse – YSK
Dette kombinasjonsløpet kan være et valg for deg som
er interessert i å arbeide både praktisk og med
teoretiske fag.
Etter fire år kan du oppnå yrkeskompetanse (svennebrev
tømrer) og studiekompetanse. Du bør være samarbeids
villig, strukturert og selvdisiplinert. Fra vg3 veksler du
mellom å være i lære i bedrift og være elev på skolen.
Tredje året er du cirka halvparten av uka elev, og den
andre halvparten lærling. Fjerde året følger du ett eller to
skolefag i tillegg til å være lærling. I dette skoleløpet vil
du ha flere timer til sammen enn på studiespesialisering,
og du må være forberedt på å være lærling i skoleferier
og på fridager. I tillegg til de yrkesfaglige programfagene
og yrkesfaglig fordypning følger du de fleste fellesfagene
sammen med elevene på studiespesialisering.
Du har ikke geografi, spansk, religion og etikk og
avslutter kroppsøving etter vg2. Du tilbys de realfaglige
programfagene matematikk R1, R2 og Fysikk1.

LNS Spitsbergen satser
på ungdommen.
www.lnss.no

Vi har lokalt opptak,
og søknadsfristen
er 1. februar!
Søknadsskjema legges ut på skolens
hjemmeside i begynnelsen av januar.

Dersom du ønsker å flytte til Svalbard alene, se nærmere
informasjon under fastlandselevordningen for elever på
vg2 og vg3.
Elever som flytter til Longyearbyen, må regne med å avlegge
privatisteksamen i fag som skolen ikke tilbyr, eller i fag
som i vår lokale modell er lagt til et annet årstrinn enn det
normale. Sett deg godt inn i dette, slik at du er kjent med
undervisningstilbudet og behov for privatisteksamener. Det
anbefales å ta kontakt med skolen på forhånd.
Utenlandske elever må kunne dokumentere tilstrekkelige
kunnskaper i norsk (nivå 3) før de kan bli tatt opp som elever.

LONGYEARBYEN SKOLE
Videregående opplæring

Kontaktinformasjon:
Telefon: 79 02 39 00
E-post: postmottak.skolen@lokalstyre.no
Nettside: www.lokalstyre.no

LONGYEARBYEN
LOKALSTYRE

Neumann Bygg er Norges eldste byggevarekjede, med historie tilbake til 1839. Vi leverer alt av byggevarer,
trelast, verktøy, arbeidstøy etc. til små og store prosjekter. Våre dyktige medarbeidere bidrar med sin brede
spisskompetanse, og vi har et tjenestetilbud som hjelper deg å bygge profesjonelt.
Ta kontakt med oss på neumann.no/varehusoversikt.
Neumann Bygg
Tromsø, Harstad og Finnsnes
Ditt byggevarehus i nord!
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