SPENNENDE OG
FREMTIDSRETTET
UTDANNING!

MOSJØEN

VIDEREGÅENDE SKOLE

Velkommen til Mosjøen
videregående skole
Har du et klart mål for fremtiden? Vil du ut i lære eller ta
høyere utdanning? Mosjøen videregående skole hjelper
deg med å gjøre drømmen virkelig. Hos oss kan du få
både yrkes- og studiekompetanse. Dette åpner opp for
jobb som fagarbeider, eller videre studier på høyskole og
universitet.
På Mosjøen videregående skole tilbyr vi utdanning innen
ti ulike utdanningsprogram. Som elev blir du en del av et
trygt og godt arbeidsfellesskap der inkludering og
engasjement står i fokus. Alle skal ha mulighet til å
lykkes hos oss.
Et trygt og godt læringsfellesskap er viktig både for skole,
arbeidsliv og privatliv. Vi evaluerer hele tiden vår praksis
for å bedre kunne tilpasse opplæringen til våre elever. Vi
har en elev- og lærlingtjeneste som har spesielt ansvar
for at din skoledag skal bli best mulig. Som elev vil du
gjennom flere opplæringsprogram få kunnskap

om å bli trygg på deg selv og samhørighet med andre.
Vennlighet som strategi i møte med elevene er derfor
viktig for oss.
Skolen tilbyr sammen med Vefsn kommune hybler
hvor miljøarbeidere har et ansvar for å følge opp
beboerne. Som elev får du også tilbud om deltakelse i
internasjonale program. Det åpner for at du som elev får
styrket din kompetanse i språk og lærer å kjenne andre
kulturer.
Skolebyen Mosjøen har mange gode og spennende
kulturtilbud, idrettstilbud og rike muligheter for et aktivt
friluftsliv. Mulighetene og aktivitetstilbudene i Mosjøen er
mange. Det er enkelt å reise hit både med tog, fly og bil.
Vi ønsker deg velkommen som elev ved skolen, og
sammen skal vi gi deg en spennende og fremtidsrettet
utdanning!

MOSJØEN

VIDEREGÅENDE SKOLE
mosjoen.vgs.no

ALLE SKAL HA MULIGHET
FOR Å LYKKES HOS OSS!
SPESIALUNDERVISNING I SKOLEN
• Alle elever, lærlinger og lærekandidater har rett
på tilpasset opplæring, men dersom du ikke har 		
tilstrekkelig utbytte av ordinært opplæringstilbud,
har du rett til spesialundervisning.
• Spesialundervisning gis både i ordinær klasse
og på alternativ opplæringsarena.

ELEV- OG LÆRLINGTJENESTEN
VI ARBEIDER FOR AT DU SKAL

DET GJØR VI GJENNOM

• Ha et trygt og godt skolemiljø der du kan kjenne 		
tilhørighet, lære og utvikle deg.

• Å ta alle elevene på alvor og gi individuell
tilrettelegging og oppfølging.

• Utvikle evne til å ta gode avgjørelser for
deg selv og ditt liv.

• Samarbeid med foresatte, lærere og eksterne
støttespillere til det beste for deg.

• Få hjelp til å bli bevisst egne verdier, evner
og interesser.

• Skoleprogram og tiltak som bidrar til godt miljø
og god livsmestringskompetanse.

• Lære og utvikle gode livsmestringsstrategier.

• Sosialpedagogisk hjelp og oppfølging, veiledning i
yrkes- og utdanningsvalg og veiledning i
helserelaterte spørsmål.

• Lykkes med opplæringen din.

		

• Hjelp til alle som ønsker å skaffe seg læreplass.
• God oppfølging av hybelboere.

OMH har fulgt lærlinger gjennom læretida i 25 år!
Ta kontakt for hjelp og spørsmål om læreplasser - www.ok-midt.no

STUDIE
SPESIALISERING
Hovedfokuset for oss på Studiespesialisering er å gjøre
eleven forberedt til videre studier på universitet og høg
skoler. Ulike studier krever ulik kompetanse. Hos oss får
du muligheten til å sette sammen den fagkombinasjonen
du trenger for å oppnå den kompetansen du har behov
for i dine videre studier. Trenger du spesiell studie
kompetanse, har du anledning å fordype deg innen alle
fire realfagene: fysikk, kjemi, biologi og matematikk.
Er interessen din innenfor språk, samfunnsfag eller
økonomi, har vi god bredde i fagtilbudet som ivaretar
de kravene universiteter og høgskoler stiller.
HOS OSS LÆRER DU OM
• Realfag
• Samfunnsfag
• Språk- og kommunikasjonsfag
• Økonomifag
• Lese og tolke fagtekster
• Akademisk skriving
• Selvstendighet i valg av arbeidsmåter
• Sosiale ferdigheter i samspill med andre
VI TILBYR
• Vg1 Studiespesialisering
• Vg2 Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi
• Vg3 Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi

MUSIKK, DANS OG DRAMA
Musikklinja er et fint tilbud til deg som ønsker å lære mer
om musikk. Linja passer for deg som har musikk som
hobby eller som kanskje ønsker å studere musikk etter
videregående. Du får opplæring på instrumentet ditt, og
lærer om samspill, musikkteori og komponering.
Vi har en helt ny PC-lab der du lærer om det nyeste
innen lydbehandling og musikkproduksjon på data.

Vi tilbyr undervisning på alle instrumenter, og vi har til og
med elever som har laptop som hovedinstrument.
Musikklinja er en studieforberedende linje som
kvalifiserer deg til å søke på de fleste studier etter fullført
videregående. Hvis du lurer på hvordan vi har det på
musikklinja, kan du snakke med din rådgiver for å avtale
et besøk hos oss.

HOS OSS LÆRER DU OM
• Instrumentopplæring
• Samspill
• Arrangering og komponering
• Musikkteori
• Musikkteknologi
• Å planlegge og delta på forestillinger
• Fellesfag
VI TILBYR
• Vg1 Musikk, dans, drama
• Vg2 Musikk
• Vg3 Musikk

IDRETTSFAG
Idrettsfag er et fint tilbud til deg som ønsker å
kombinere skolehverdagen med trening og aktivitet.
Et sporty valg! Her legger vi til rette for alle som er
glad i fysisk aktivitet.
Enten du ønsker å sikte deg inn på å drive med
toppidrett, eller om du bare ønsker å holde deg
i form med et variert treningsprogram, passer
idrettsfag for deg! Dette er en unik mulighet til å
kombinere fysisk aktivitet og samtidig få generell
studiekompetanse, som igjen åpner opp for å søke
videre på høyskoler og universiteter.
HOS OSS LÆRER DU OM
• Et bredt spekter av idretter
• Kunnskap om trening
• Fysisk egenutvikling
• Ordinære teorifag
• Å praktisere friluftsliv
VI TILBYR
• Vg1 Idrettsfag
• Vg2 Idrettsfag
• Vg3 Idrettsfag

FRISØR,
BLOMSTER,
INTERIØR OG
EKSPONERINGS
DESIGN
Etter frisør, blomster, interiør og eksponerings
design kan du velge mellom en rekke ulike yrker,
som blomsterdekoratør, frisør, interiørkonsulent,
utstillings- eller profileringsdesigner og maskørog parykkmaker. Dette er en yrkesfaglig utdanning,
og alle elevene har et felles første år før du velger
fagfeltet du vil fokusere på videre. Etter to år på
skole kan du gå ut i lære, og du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter
læretiden.
HOS OSS LÆRER DU OM
• Produkter og tjeneste
• Kommunikasjon og kundebehandling
• Stilhistorie og trender
• Teknikker og uttrykk
VI TILBYR
• Vg1 Frisør, blomster, interiør og
eksponeringsdesign
• Vg2 Frisør

HELSE- OG
OPPVEKSTFAG
Dette er et spennende og lærerikt utdanningsprogram
for deg som ønsker å lære mer om mennesker i ulike
aldre og livssituasjoner. Velger du helse- og oppvekstfag
åpner det seg mange karrieremuligheter, blant annet
som helsefagarbeider, a
 mbulansearbeider, barne- og
ungdomsarbeider, apotektekniker, helsesekretær,
tannhelsesekretær, hudpleier, fotterapeut eller ortopedi
tekniker. Dette er en yrkesfaglig utdanning, som kan
føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig
av hvilke fag du velger. Du kan også ta påbygging til
generell studiekompetanse, før eller etter læretiden.
Opplæringen skal gi deg et godt grunnlag for å kunne
jobbe med mennesker i alle livssituasjoner. Det vil være
fokus på de fysiske, psykiske og sosiale behovene hos
mennesket, du vil også lære om helsefremmende arbeid,
livsstilsykdommer og arbeidsmiljø som del av dette.
HOS OSS LÆRER DU OM
• Helsefremmende arbeid
• Fysisk og psykisk helse
• Hvordan kroppen er oppbygd
• Kommunikasjon og samhandling
• Barn og unges utvikling
• Kost, ernæring og hygiene
VI TILBYR
• Vg1 Helse- og oppvekstfag
• Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
• Vg2 Helsearbeiderfag

ELEKTRO OG
DATATEKNOLOGI
Velger du elektrofag, åpner det seg mange gode karriereveier
innenfor installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske
systemer. I dette arbeidet er det viktig å kunne arbeide nøyaktig,
systematisk og trygt. I elektrofag vil du lære deg å tenke logisk og
kreativt, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle
nye produkter. Det er en yrkesfaglig utdanning, som betyr at du går
2–3 år på skole før du søker læreplass. Lengden på utdanningen
varierer noe, avhengig av hvilke lærefag du velger. Du kan også ta
påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.
HOS OSS LÆRER DU OM
• Installasjon og vedlikehold av elektriske og
elektroniske systemer
• Reparasjon av elektrisk utstyr
• Energiproduksjon og energiforsyning
• Utvikling av nye elektroniske produkter
• Sikkerhet og dokumentasjon
VI TILBYR
• Vg1 Elektro og datateknologi
• Vg2 Elenergi og Ekom

BYGG- OG
ANLEGGSTEKNIKK
Bygg- og anleggsteknikk er et variert og praktisk rettet
utdanningsprogram, som åpner for yrkesmuligheter som
tømrer, veiarbeider, banemontør, anleggsmaskinfører,
murer, r ørlegger, isolatør, maler, betongarbeider og
taktekker. Etter andreåret kan du gå i lære og ta fagbrev,
eller ta påbygging til generell studiekompetanse.
Utdanningen passer for deg som er praktisk og har godt
håndlag. Du bør i tillegg være selvstendig og nøyaktig,
og trives med å arbeide både tverrfaglig og i team.
HOS OSS LÆRER DU OM
• Produksjon og oppføring av nye bygninger
og anlegg
• Ombygging og vedlikehold av bygninger
og anlegg
• Om tekniske installasjoner
• Om kvalitet og sikkerhet
• Materialkunnskap
VI TILBYR
• Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
• Vg2 Tømrer

TEKNOLOGIOG INDUSTRIFAG
Dette er en yrkesfaglig utdanning, og fører fram til yrker
innen bl.a. teknisk industri, oljebransjen, skips-, 
teko- e
 ller bilindustri, kjemisk prosessindustri eller
laboratorium innen sykehus og forskning. På Vg2 kan du
velge mellom mange fagområder. Etter to år på skole er
det vanlig å søke læreplass for å ta fagbrev, men både
før og etter læretiden kan du ta påbygging til generell
studiekompetanse.
HOS OSS LÆRER DU OM
• Produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
• Maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
• Kjemiske prosesser og kjemiteknikk
• Helse, miljø og sikkerhet
VI TILBYR
• Vg1 Teknologi- og industrifag
• Vg2 Industriteknologi
• Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag

RESTAURANTOG MATFAG
Mat og drikke er viktig i mange aspekter og
sammenhenger i hverdagen. Mat og drikke kan
gi direkte helsegevinst, det er med på å skape identitet
og spiller en stor rolle i sosiale sammenhenger.
Gjennom restaurant- og matfag vil du få innsikt i
verdikjeden fra råvare til ferdig produkt.
I løpet av skoleårene hos oss vil du som elev være
utplassert i bedrift med jevne mellomrom. Vi har
samarbeidsavtaler og formidler praksis og lærlinge
plasser lokalt i vårt nærområde, men også hos blant
annet Lemonsjø Fjellstue via opplæringskontoret
Brimikjøkken. Vi har også avtaler for hospitering og ulike
praksisplasser i utlandet, som for eksempel Azorene og
Sverige. Det er mange lærlingeplasser som venter på
den motiverte eleven.

HOS OSS LÆRER DU OM
• Kosthold
• Livsstil
• Kreativitet
• Mattradisjoner
• Næringsmiddelproduksjon
VI TILBYR
• Vg1 Restaurant- og matfag
• Vg2 Kokk- og servitørfag

NATURBRUK
Naturbruk passer for deg som liker dyr, hest, skogbruk,
landbruk og/eller praktiske oppgaver. Ønsker du å ta en
fagutdanning innen naturbruk, eller vil du kombinere
interessen din for dyr med å få studiekompetanse, da er
naturbruk et naturlig valg for deg! Du kan ta studiekompetanse
på tredjeåret, gå ut som lærling eller bli agronom.
Det første året på naturbruk er likt for alle, uansett hvilken
linje de tenker å gå på andreåret. Vi har 45 elevplasser på
Vg1 i Marka, og i tillegg 12 plasser på vår spennende
avdeling i Hattfjelldal.
Skolen har internat der elevene kan leie hybel, få tett
oppfølging, bli servert frokost, lunsj, middag og kvelds.
Internatlivet gir trivsel, samhold og vennskap for livet.
Vi har nytt moderne kufjøs, ridehall og stall, veksthus og
simulatorrom – og flotte omgivelser i Marka.

HOS OSS LÆRER DU OM
• Dyr og planter
• Frisk luft
• Natur og friluftsliv
• Maskiner og utstyr
• Vennskap og hybelliv
• Vertskap og dugnadsånd
• Entreprenørskap
• Ungdomsbedrift

VI TILBYR
• Vg1 Naturbruk
• Vg2 Landbruk og gartnernæring
• Vg2 Skogbruk
• Vg2 Heste- og dyrefag
• Vg3 Landbruk
• Vg3 Studieforberedende
naturbruk (med realfag)

Biloppretting • Lakkering
Bil/MC m.m. • Veterankjøretøy
Spesiallakkering • Takst
Vi leverer spraylakk og
lakkstifter til alle bilmerker
Industriveien 1, 8657 Mosjøen • Tlf. 75 17 29 33 • www.friisco.no

Forstå fortiden,

forandre fremtiden

Sammen med skole og næringsliv jobber vi
for fremtidens Helgeland!
søk utdanning • søk lærling
søk trainee • søk jobb

Tlf. 75 13 77 10 • E-post: post@kph.no • www.kph.no

20%

ELEVRABATT
PÅ SKOLEMATERIELL*

Norli Mosjøen

Din lokale bokhandel

*Gjelder ikke skolebøker

Tilbudet gjelder på Norli Mosjøen i skoleåret ved fremvisning av studentbevis.
Reserver dine favoritter på nett – Klikk & hent på norli.no.

PONSSE AS Klettavegen 7, 2211 Kongsvinger Tlf.: 62888870 www.ponsse.com
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A logger’s best friend
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Start treningen NÅ
og bli den beste utgaven av deg selv.
Åpent 24/7

Kostnadsfri bistand ved seksuelle
overgrep/nettovergrep/mishandling
i nære relasjoner.

Fearnleys g.t 10, 8656 Mosjøen • Tlf. 22 34 32 24
E-post: sb@advokat-bredesen.no

www.advokat-bredesen.no

www.frisk3.no

Vi utfører alt av elektriske installasjoner

Tlf.: 75173955 - www.elektrikern.net

Vi er en høyteknologisk produksjonsbedrift
med høy automatiseringsgrad som lager
sponplater basert på lokalt trevirke fra
Helgeland.
Arbor er først i Norge med utvikling av sponplater basert på gjenbruk av trevirke.

• Salg/markedsføring
• Økonomi
• Kontor/merkantil
• Administrasjon
• Data
• Design/ hjemmeside/WEB
• Digital markedsføring
• Ingeniører i bygg/elektro/maskin
• Siv.inger i bygg/elektro/maskin
• Elektrikere/automekanikere
• Mekanikere/industrimekanikere
• Prosessoperatører
• Snekkere
• Vaktmester
• Renhold
Vi har også godt tilbud til lærlinger i mekaniske
fag, elektro, prosessoperatører.

Arborveien 10, 8690 Hattfjelldal
E-post: arbor@arbor.no
www.arbor.no

· Concept: JS Media Tools A/S · 110934 · www.jsnorge.no

Sponplater er ett bærekraftig godt fornybart
miljøprodukt.

