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vidaregåande skole

Gå god inn – gå betre ut!

Studiespesialisering
Hvis du ikke har bestemt deg for hva du ønsker
åu
 tdanne deg til og vil holde valgmulighetene
åpne litt til, kan du velge Studiespesialisering. Hvis
du synes det er interessant å forstå samfunnet du
er en del av eller til og med forske litt selv på det,
kan denne studieretningen være riktig for deg. Det
passer best for deg som har lyst å studere videre på
høyskole eller universitet etter videregående.
I VG2 og VG3 kan du velge forsdypning i realfag
eller språk, samfunnsfag og økonomi.

Musikk, dans og drama
Som elev på denne studieretningen bør du være
glad i å synge, danse, spille et instrument, stå på en
scene eller spille i et band. Vær også innstilt på å
øve mye, alene og sammen med andre, både i og
utenfor skoletiden. Du vil få fordypning i musikk, dans
eller drama og få videreutviklet ditt k
 unstneriske
talent. I tillegg får du generell studiekompetanse
og kan fortsette på høyere utdanning etter videre
gående.
Kanskje ønsker du en dag å jobbe som danser,
skuespiller, koreograf, dansepedagog, musikk
terapeut, scenograf eller dramaturg? Eller kanskje
du vil noe helt annet, i så fall kan du med g
 enerell
studiekompetanse søke de fleste høyskoler og
universiteter. I mellomtiden har du møtt mange
engasjerte og kreative medelever og lærere,
og hatt mange morsomme og gode opplevelser.

Salg, service og reiseliv
Dette programfaget er for deg som liker å a
 rbeide
med mennesker, er høflig, utadvendt og service
innstilt. I tillegg bør du være åpen for ulike k ulturer
og tradisjoner. Her vil du få u
 ndervisning i kunde
behandling, salg og administrasjon, og lære om
reiseliv, turisme og varetransport med tilhørende lover
og forskrifter. Senere vil du ha mulighet til å jobbe som
servicemedarbeider, reiselivsmedarbeider, resepsjonist,
selger og m
 arkedsfører.

Vi er et flerfaglig
opplæringskontor som
hjelper bedrifter og
lærlinger med
fagopplæringen.

Norge trenger fagfolk - hele året!

Orkdalsveien 606,
7320 Fannrem

Ønsker din bedrift å ta
inn lærling?
Har du spørsmål om
lærlingeordningen?

72 49 70 70
post@mno.no

Ta kontakt med oss!

Alternativt programfag
I APF-klassen får elevene ulike fag og program
områder de kan velge mellom. Grunnleggende
så har alle en opplæringsplan (IOP), men den blir
satt opp individuelt for den enkelte elev. I tillegg til
å legge vekt på allmennutdanning gjennom basis
fag som norsk og matematikk, får elevene på APF
utplassering i arbeidslivet. Denne utplasseringa
gir en verdifull innføring i hvordan samfunnet
er organisert og styrt. Noen av elevene får en
opp¬læringskontrakt, som senere kan resultere
i en fast jobb.

Kapto tilbyr intern arbeidspraksis,
hjelper jobbsøkere ut i arbeid gjennom Karriereveiledning,
opplæring og arbeidspraksis i samarbeid med næringslivet.

Ta kontakt med oss for mer informasjon på tlf: 72 86 37 34

Ved alternativt programfag benytter vi ulike opp
læringsarenaer i tillegg til skolen, som Berge gård og
Klatrehallen på Orkanger. Elevene har også svøm
ming, kroppsøving, friluftsliv, ADL (aktiviteter i daglig
livet) og snoezelen (sansestimulering).
APF forbereder ungdom til voksenlivet med tanke
på at de skal fungere best mulig – og mest mulig
selvstendige – i sitt daglige liv i arbeid, bolig og fritid.

Velkommen til et av Norges
største og flotteste badeland!

Idrett
Dette programområdet er for deg som er glad i idrett
og fysisk aktivitet. Her vil du lære mer om trenings
ledelse, helse, kosthold, anatomi og om generell trening
og fysisk aktivitet. Du bør være innstilt på trening hver
dag både i og utenfor skoletiden, og du bør beherske
én eller flere idretter. Dette t reårige tilbudet gir deg
generell studiekompetanse og mulighet til å bli fysi
oterapeut, personlig trener, idrettspsykolog, lærer, politi,
befal, offiser og mange andre yrker. Mye av undervis
ningen foregår enten ute i marka eller på idrettsanlegg
og arenaer i nærheten.
På Orkdal VGS kan vi tilby programfaget toppidrett i
håndball, fotball, langrenn og skiskyting. Er du aktiv i
mer enn en idrett, så vil vi legge til rette for det.
På VG2 vil vi de tre første dagene av sommerferien
arrangere Solaleir for barn og unge i 1. til 7. klasse. Da
etablerer vi en ungdomsbedrift og VG2-elevene står
for arrangering og gjennomføring av aktivitetsleiren.
Vi b
 ruker hele året på planleggingen og det blir et
tverrfaglig prosjekt med hovedvekt på treningsledelse.
Overskuddet fra Solaleir brukes til en treningsleir i
inn- eller utland.

Orkdal Idrettslag
Besøk våre to flotte anlegg
Orkla Sparebank stadion og Knyken skisenter.

Orkdal Idrettslag • Knykvegen 139, 7320 Fannrem

www.orkdal-il.no

Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse
Ser du for deg en framtid som s ykepleier,
lærer, barnehagelærer, v
 ernepleier eller
tilsvarende? Da kan Helse- og opp
vekstfag med studiekompetanse være
midt i blinken for deg. Dette treårige
tilbudet kombinerer helsearbeiderfaget
med studieforberedende fag og gir
deg studiekompetanse ved endt
skolegang. Det betyr at du kan s tudere
videre på høyskole eller universitet
etter videregående. Merk at dette
studietilbudet ikke gir fagbrev.

Vi tilbyr treningsmedlemskap for personer over 16 år. Vi gir en personlig
gjennomgang av treningsprogram til alle våre medlemmer ved tegning
av medlemskap. Alle våre ansatte er kvalifiserte terapeuter med bred
kunnskap om helse og trening.

Trening • Fysioterapi • Osteopati

Grønørveien 24, 7300 Orkanger
Tlf. 72 48 00 30 • E-post: ns@ofo-as.no
www.ofo-as.no

Voksenopplæring
Orkdal vgs er en av åtte videregående skoler i
Trøndelag fylkeskommune som har et spesielt
ansvar for voksne søkere.

Studiekompetanse
Dersom du ønsker å studere ved universitet eller
høgskole, må du ha studiekompetanse.

For å ha rett til videregående opplæring, må
den voksne:

For å få generell studiekompetanse, trenger du å ha
bestått karakter i disse fagene (23/5/6-regelen):

• ha fullført grunnskolen, men ikke videregående 		
opplæring
• være minimum 25 år
• ha lovlig opphold i Norge

• Norsk, Engelsk, Matematikk, Naturfag,
Samfunnsfag og Historie

Voksne som ønsker videregående opplæring har
ulike behov: enkelte trenger kun noen fag for å
oppnå ønsket sluttkompetanse, andre trenger hele
utdanningsløp. Disse ulike behovene påvirker derfor
tilbudene og organiseringen av dem. Hvilke fag som
blir gitt ved Orkdal vgs, varierer derfor fra år til år.
Når man søker voksenopplæring i VigoVoksen, må
man oppgi om ønsket sluttkompetanse er studie
kompetanse eller yrkeskompetanse.

Den mest vanlige veien til et fagbrev er to år på
skole og to år som lærling, men for voksne finnes det
flere alternative veier fram mot et fagbrev.

HELSEFAG (2ÅR)

TEKNISKE FAG (3ÅR)

Rehabilitering

Elkraft

Psykisk helse og rus

HELSEFAG (2ÅR)

Yrkeskompetanse
Yrkeskompetanse er den kompetansen du får ved å
et fagbrev.

Prosessteknikk
TEKNISKE FAG (3ÅR)

Helse, aldring og aktiv omsorg

Rehabilitering

Elkraft

HELSEFAG
Psykisk
helse og(2ÅR)
rus
Helse,
aldring og aktiv omsorg
Rehabilitering
Psykisk helse og rus

Prosessteknikk m/Vann og avløpsteknikk
Maskinteknisk drift

TEKNISKE FAG (3ÅR)
Prosessteknikk
Sveiseteknikk

Prosessteknikk
m/VannBygg
og avløpsteknikk
Elkraft
Maskinteknisk
drift
Prosessteknikk

Anlegg

Helse, aldring og aktiv
omsorg
Prosessteknikk m/Vann og avløpsteknikk
Sveiseteknikk
Mer informasjon: www.thamsfagskole.no – tlf. 74 17 51 00 (sentralbord) / 74 17 63 48
Søknad registreres på: www.samordnaopptak.no – Søknadsfrist: 15. april

Bygg
Maskinteknisk drift
Anlegg
Sveiseteknikk

Bygg
Mer informasjon: www.thamsfagskole.no – tlf. 74 17 51 00 (sentralbord) / 74 17 63 48
Anlegg
Søknad registreres på: www.samordnaopptak.no – Søknadsfrist: 15. april
Mer informasjon: www.thamsfagskole.no – tlf. 74 17 51 00 (sentralbord) / 74 17 63 48
Søknad registreres på: www.samordnaopptak.no – Søknadsfrist: 15. april

Kjemiprosess- og laboratoriefag Vg2
Er du nysgjerrig, nøyaktig og har lyst å ta del i den
store verdiskapningen som skjer i Norge? Ved
å ta dette programfaget vil du senere få gode
muligheter til å jobbe som prosessoperatør innen
moderne industri som f.eks. innen metaller, k
 jemiske
og farmasøytiske produkter, papir, olje/gass,
vannbehandling m.m.
Du vil få opplæring innen kjemiske og m
 etallurgiske
produksjonsmetoder. Det er tradisjonelt stor etter
spørsel etter lærlinger i dette faget og d
 ermed
muligheter for å kunne velge mellom flere lære
-plasser. Dette gir også et bra utgangspunkt for
høyere teknisk utdanning.

OUR

PRODUCT

CARBOREX HIGH QUALITY SILICON CARBIDE
GRAINS & POWDERS
CRUSHED, PROCESSED AND TAILORED FOR A
VARIETY OF APPLICATIONS

WASHINGTON MILLS
www.washingtonmills.no

Hydro er en av Norges største lærebedrifter med ca. 200 lærlinger inne til
enhver tid. Våre lærlinger representerer en viktig del av vår fremtidige
arbeidskraft. En fagutdanning hos oss gir deg praktisk og teoretisk kunnskap
i et stort, dynamisk og internasjonalt selskap. 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!
Les mer her: www.hydro.com/lærling

Helse- og oppvekstfag
Er du omsorgsfull og hensynsfull overfor a
 ndre
mennesker? Er du flink til å kommunisere og
god til å samhandle med andre? Da kan
dette programfaget være noe for deg. Her
vil du lære mer om helsefremmende arbeid,
om livsstilsykdommer, skader og lidelser, kost
og ernæring samt kommunikasjon og sosial
kompetanse.
Kanskje du ser for deg å jobbe som helsefag
arbeider, ambulansearbeider, portør, apotek
tekniker, helsesekretær, tannhelsesekretær,
hudpleier, fotterapeut eller ortopedtekniker.
Dette skal gi deg et grunnlag for å arbeide
med mennesker i alle livets situasjoner.

baksiden på forrige brosjyre

			

Det som i 1949 begynte med en beskjeden produksjon av barneleker og enkelt utstyr har nå blitt en global leverandør av avanserte
maskiner i høy kvalitet. I dag er Orkel en internasjonal leverandør, og representert i over 40 land på alle kontinenter. Selskapet er
en av de største produsentene av landbruks- og industrimaskiner i Norge. Målet er fortsatt det samme som for 70 år siden:
Å skape verdens beste maskiner for landbruk og industri gjennom innovasjon og lidenskap for godt håndverk.
Vi kan tilby lærlingeplass innen:

Plate og sveis • Industrimekaniker • Landbruksmekaniker • Logistikk • Kontor og administrasjon
VELKOMMEN SOM LÆRLING HOS OSS!
Orkel AS | www.orkel.no | orkel@orkel.no | Tlf. 953 04 020

Vi utdanner fagarbeidere innenfor en rekke områder,
bl.a. innenfor kjemi og prosessfag, industrimekanikerfag,
elektro og automatiseringsfag, IKT, laboratoriefag og logistikk.

Byveien 10, 7300 Orkanger • Tlf. 72 48 82 00 • www.elkem.no • www.elkem.com
Produsent av Silisium, Microsilica® og Kraft

Gå god inn
– gå betre ut!

Gode lærere

Humor

Bra
læringsmiljø
Flerkulturelt
Trygge på Motiverende
Aksepterende

Inkluderende
hverandre

Et høyt læringstrykk skaper det
best mulige fundamentet for livet
både ved og etter skolen, og vår
nytenkende profil gjør at Orkdal
VGS aldri blir kjedelig.

Elever om Orkdal vgs

Skolen har gjort store investeringer
i utstyr for realfagene. Det stimu
lerer til bedre læring og gjør
hele undervisningssituasjonen
mer interessant og spennende.
For realfagene er et helt nytt og
moderne laboratorium blant de
mest populære fasilitetene, men
også andre studieretninger er
utstyrt med gode læringsverktøy.
Skolen har blant annet inter
aktive tavler i alle klasserom. Det
er en bruksteknologi som inviterer
til engasjement, samarbeid og
deltagelse for alle.
Ved Orkdal VGS er det lett å føle
seg hjemme i ordspråket vårt:

Gå god inn – gå betre ut!

Orkdal vidaregåande skole
Telefon: 72 81 12 40
Epost: postmottak.orkdalvgs@trondelagfylke.no
Postadresse: Orkdalsveien 340, 7300 ORKANGER

• 106562 • www.jsnorge.no

Orkdal vidaregåande skole
har eksistert på Follo i Orkdal
siden 1923, og er en tradisjons
rik institusjon midt i lokalmiljøet.
Beliggenheten kjennetegnes av
fantastiske utearealer, nærhet til
spennende natur og ubegrensede
mengder frisk luft. Innad er skolen
et sted der vi legger vekt på å ta
hensyn til hele eleven, og hvor vi
finner glede i å gjøre hverandre
gode.

Vi følger ungdommen
inn mot framtida!

