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Skolen med det gode læringsmiljøet

•
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Nordkjosbotn
videregående skole

Hvorfor skal du velge Nordkjosbotn vgs.?
Nordkjosbotn ligger i Balsfjord kommune og er et
naturlig knutepunkt. Derfor er det mye aktivitet og
nye impulser å oppleve i vårt nærmiljø.
Som elev på Nordkjosbotn videregående skole vil du
bli møtt av et godt læringsmiljø. Vårt mål er å gi
elevene gode læringsresultater gjennom god
læringskultur, motivasjon, inkludering og mestring.
Vi ligger over gjennomsnittet på elevundersøkelsen
på faglige resultat, læringskultur og trivsel.

På skolens område finnes det hybelhus med ti hybler,
og her er det sosialt og hyggelig å bo. Skolen er
sentralt plassert i nærhet til butikker, treningssenter,
idrettshall, kafé, bensinstasjoner og mye mer.
Nordkjosbotn er et flott sted å bo – og på skolen
legger vi til rette for at du som elev skal trives hos oss.

Velkommen til en trygg, lærerik og sosial tid på videregående skole!

Studiespesialisering

Elektro og datateknologi

Dersom du ønsker å oppnå generell studiekompetanse, og deretter ta høyere utdanning på universitet eller høyskole – da kan studiespesialisering
passe for deg. Du velger fordypning innen realfag
eller språk, samfunnsfag og økonomi.

Ønsker du en yrkesfaglig opplæring, kan elektro og
datateknologi være for deg. Du kan bli elektriker,
flymekaniker, tavle-, signal eller heismontør og
en rekke andre yrker.

Avhengig av dine fagvalg lærer du f.eks.:
• fysikk, kjemi og biologi
• matematikk, økonomi og ledelse
• politikk, psykologi og sosiologi
• språkfag som tysk, fransk, spansk og samisk
• fellesfag
For mer informasjon om studiespesialisering:
www.nordkjosbotn.vgs.no/utdanningstilbud/
studiespesialisering

Velger du elektro og datateknologi, vil du lære:
• installasjon og vedlikehold av elektriske
og elektroniske systemer
• montering, kobling og programmering av
elektriske og elektroniske systemer og anlegg
• reparasjon av elektrisk utstyr
• om utvikling av nye elektroniske produkter
• konfigurering og programmering av utstyr
og komponenter
• sikkerhet og dokumentasjon

Automasjon
• Etter Vg1 kan du gå videre innen automasjon.
• Vg2: Automatisering
• Vg3: Automatiseringsfaget
For mer informasjon om elektro og datateknologi:
www.nordkjosbotn.vgs.no/utdanningstilbud/
elektro-og-datateknologi

Helse- og oppvekstfag
Helse- og oppvekstfag gir yrkesfaglig opplæring.
Det kan passe for deg som vil bli helsefagarbeider,
ambulansearbeider, portør, aktivitør,
barne- og ungdomsarbeider, apotektekniker,
helsesekretær, tannhelsesekretær, hudpleier,
fotterapeut eller ortopedtekniker.
Velger du helse- og oppvekstfag, vil du lære:
• om helsefremmende arbeid
• om fysisk og psykisk helse
• om hvordan kroppen er oppbygd
• om kommunikasjon og samhandling
• om barn og unges utvikling
• om kost, ernæring og hygiene
For mer informasjon om helse- og oppvekstfag:
www.nordkjosbotn.vgs.no/utdanningstilbud/
helse-og-oppvekstfag

Teknologi- og industrifag
Teknologi- og industrifag gir yrkesfaglig opplæring.
Du kan bli sveiser, bilskadereparatør, yrkessjåfør,
anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker og en rekke andre yrker.
Velger du teknologi- og industrifag, vil du lære:
• om produksjonsplanlegging og
produksjonsprosesser
• om automatisering og programmering av roboter
• om maskiner og produksjonsutstyr
• om kjøretøy og transport
• om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
• om helse, miljø og sikkerhet
For mer informasjon om teknologi- og industrifag:
www.nordkjosbotn.vgs.no/utdanningstilbud/
teknologi-og-industrifag

Havbruksstasjonen er et forskningsanlegg for studier av marin fisk,
ferskvannsfisk, skalldyr, skjell og andre akvatiske organismer.
Vi tar inn lærlinger innen akvakultur, automasjon og industrimekanikk.
På hjemmesiden vår kan du lese mer om vår lærlingordning.

Muligheten finnes nærmere enn du tror.
På vårt prosessanlegg på Skjervøy søker vi lærlinger innen
automasjon- og industrimekanikerfaget. Mer informasjon om
karrieremuligheter i Lerøy kan du se her.

www.havbruksstasjonen.no

Lerøy Aurora AS Postboks 2123, 9267 Tromsø
TLF: 77 60 93 00 | Epost: post@leroyaurora.no

Vi takker våre samarbeidspartnere

www.lyngen.kommune.no

Vi tilbyr spesialkompetanse i automasjon, elektro, svakstrøm.
På disse teknikkområdene kan selskapet ta ansvar for hele installasjonsprosessen,
fra design og prosjektering til installasjon og service.
Er du interessert i læreplass kan vi gi deg muligheten! Spider Industrier AS er
alltid interessert i motiverte og dyktige lærlinger innen alle våre fagområder;
automasjon, elektro (sterk- og svakstrøm), nettverk og sikkerhet.
post@spider.no | www.spider.no | https://www.facebook.com/spiderindustrier
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