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Vi skal hjelpe deg inn i framtida, og det betyr at det er
du som elev som er i sentrum, mens vi ansatte legger til
rette for at du skal lære å lære! Vi har et godt samarbeid
med næringslivet i regionen. Det betyr at lokale bedrifter
ofte er innom skolen, og at dere elever får være ute på
besøk og i praksis hos dem.
Vi har en visjon som sier «kvalitet – med blikk for den
enkelte». Og vi har noen verdier som vi bruker aktivt i
hverdagen. Det er:
• Kunnskap
• Omsorg
• Muligheter
• Profesjonalitet
• Individualitet
• Samhold
Du ser at forbokstavene danner ordet KOMPIS. Lett å
huske og lett å like! I tillegg sier vi HEI. Alle gjør dette
– alltid. Dermed føler alle seg både sett og verdsatt, og
dette skaper trivsel og trygghet for alle.
Hvis du blir elev hos oss skal vi ta godt imot deg. Vi er
mange voksne, både lærere og andre ansatte, som hjelper
deg til rette i skolehverdagen din, og vi har selvfølgelig
nulltoleranse for mobbing. Som elev blir du en del av et
godt fellesskap der inkludering og likeverd står i fokus.
Der er vi så gode at vi vant Dronning Sonjas skolepris for
dette arbeidet i 2021.
Velkommen til oss!
Hilsen alle oss ansatte på SVS
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Ved vår skole vil du få en helhetlig og framtidsretta kompetanse som gjør deg best mulig forberedt videre i livet,
både til utdanning, yrkeslivet, samfunnet og til personlig
utvikling. Derfor legger vi vekt på gode samtaler, respekt
for hverandre og ei positiv holdning.
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VELKOMMEN TIL SANDNESSJØEN
VIDEREGÅENDE SKOLE

STUDIE
SPESIALISERING
Dette er for deg som har lyst til å ta videre utdanning
på høgskole 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 spesiell
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
evnen til å jobbe både selvstendig og sammen med
andre. 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.
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IDRETTSFAG
Ønsker du å holde deg i aktivitet samtidig
som du får generell studiekompetanse?
Velkommen til idrettsfagslinjen i Sandnessjøen.
Vi på idrettsfag gjør deg studieforberedt i løpet av
de tre årene på videregående. Du vil oppleve
en variert hverdag med ulike treningsformer,
lagidretter og spesialtrening hvis du driver på
med egen idrett. Vi gir deg en aktiv skoledag med
en blanding av aktiviteter og teori, der felles opplevelser skaper en god ramme for opplæringen.
Du vil få opplæring i:
• Fysisk aktivitet og trening
• Treningsprinsipper og kosthold/helse
• Idretten i samfunnet
• Treningsledelse
• Fellesfagene som tilhører studieforberedende
utdanning
Hvis du tar høyere utdanning etter
videregående, kan du for eksempel bli:
• Fysioterapeut, idrettspsykolog
eller personlig trener
• Lærer, idrettskonsulent eller
rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
• Leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
• Politi, befal eller offiser
Med generell studiekompetanse er det i tillegg
mange andre yrker du også kan utdanne deg til
ved universitet og høgskoler.
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YSK- YRKESFAGLIG
STUDIEKOMPETANSE
YSK er 4 års utdanning kombinert med praksis.
På denne måten får elevene en tidlig introduksjon
til arbeidslivet. Det er et fireårlig løp der elevene får
både fagbrev og spesiell studiekompetanse, samt
lønn under utdanningen. Elevenes skoleuke foregår
både på skole og i bedrift. Som oftest er det faste
dager i uken elevene er på skolen og får teoretisk
utdanning, mens praksisen hos bedrift er de andre
dagene. Hos oss er de fleste bedriftene hvor elevene
er utplassert, tilknyttet den blå næringen.
Det er et godt sosialt miljø på tvers av klassene
og det er mange kompetansegivende kurs både på
skolen og ute i bedriftene. Etter fire år innehar
elevene spesiell studiekompetanse som åpner de
fleste dører etter videregående – som for eksempel
høgskole- og universitetsstudier.
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HELSE- OG
OPPVEKSTFAG
Som elev ved helse- og oppvekstfag blir du kjent med
mange ulike yrkesmuligheter. Du lærer om det å arbeide med mennesker i alle aldre innen barnehage, skole,
eldreomsorg, sykehus og ambulanse. I undervisningen
lærer du mye om menneskers fysiske og psykiske helse,
og du blir kanskje bedre kjent med deg selv. Du får prøve
ut ulike verktøy for samarbeid, kommunikasjon og livsmestring.
Den teoretiske undervisningen er ofte kreativ og praktisk
rettet, og du lærer å arbeide i samarbeid med andre. Som
elev får du ta i bruk moderne teknologi som for eksempel
VR- briller for å lære mer om kroppens ulike organer. Hos
oss jobber vi med ungdomsbedrift hvor du som elev får
lære å etablere egen bedrift. På undervisningskjøkkenet
lærer du å forberede sunne og gode måltider som du kan
servere til de menneskene du skal jobbe med. På skolens
moderne praksissaler får du øve virkelighetsnært innenfor pleie, omsorg og akuttmedisin.
Alle våre elever er i bedrift i yrkesfaglig fordypning.
Som elev hos oss lærer mer du om:
• Yrkesliv
• Kommunikasjon og samhandling
• Helsefremmende arbeid
• Praksis i bedrift (YFF)
På vg2 kan du hos oss velge mellom:
• Ambulansefag
• Helsearbeiderfag
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Vår avdeling har flinke faglærere som tar godt vare på
elevene og gleder seg til å bli kjent med nye elever.

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.
Dette er veien der du har flest valgmuligheter innen
yrkesfag.
Maritim
Norge har seks ganger så mye hav som land,
fremtidens jobber er også på sjøen. Vil du bli
fagarbeideren i dekksavdelingen om bord, eller
vil du vedlikeholde skipets maskineri og teknisk
utrustning som motormann? På maritim er du
også utplassert på fartøy i løpet av skoleåret.
Transport og logistikk
Her kan du velge å utdanne deg videre til yrkessjåfør
eller som logistikkoperatør, eller kanskje du har
lyst å bli operatør innen kran og løfteoperasjoner?
Du blir en attraktiv arbeidssøker i en spennende og
fremtidsrettet bransje.
Industriteknologi
Industriteknologi er for deg som liker å jobbe med
styrte maskiner og som er glad i praktiske utfordringer. Har du praktisk sans og liker å jobbe nøyaktig?
Da er dette noe for deg. Industriteknologi er det
fagområdet som har flest lærlingevalg etter endt
skole.
Kurs
Hos oss er det muligheter for mange attraktive kurs.
Avhengig av linje du velger får du kurs i: truck, kran,
stroppe/ anhuker, varmt arbeid, HMS-kurs, klasse-B,
IMO-50 sikkerhetskurs, passasjer- og krisehåndtering,
redningsfarkost, SRC(VHF)
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ELEKTRO OG
DATATEKNOLOGI
En plattform for praktisk læring hvor man lærer
grunnleggende elektroteknikk med fokus på tverrfaglig
samarbeid mellom alle fag. Målet for utdanningen er
å legge til rette en grunnkompetanse i et fag som alltid
kommer til å være i utvikling og som er avhengig av
personell som er tilpasningsdyktig.
Programfagene:
• Elenergi og styresystemer
• Smarthus
• Tradisjonell lys styring
• Analog og digital Automasjon.
• Lære hvordan man kan jobbe med strøm
på en sikker måte.
Elektroniske kretser og nettverk.
• Konfigurering og programmering
av ulike tekniske løsninger
• Lære hvordan man anvender mikroprosessorer
• Montering av datanettverk.
For å lese mer om muligheter innen elektrofagene
kan man finne informasjon på gnizt.no
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ELEV- OG
LÆRLINGTJENESTEN
Vi arbeider for at du skal:
• Lykkes med opplæringen og hverdagen din
• Få muligheter og verktøy til å utvikle deg
som menneske og nå dine mål.
• Ha gode og positive opplevelser på skolen vår,
både faglig og sosialt.
• Føle deg sett, inkludert og tatt på alvor
Dette gjør vi gjennom
• samarbeid med ulike relevante instanser
og støttespillere
• tett oppfølging av alle elever, især hybelboere
• Åpen skole med leksehjelp
en ettermiddag hver uke
• å være tilgjengelige, profesjonelle
og omsorgsfulle i skolehverdagen
• å gi veiledning og støtte i ulike valg,
spørsmål og problemstillinger som du måtte ha

SPESIALUNDERVISNING
Elever i videregående opplæring i Nordland fylke,
som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.
For de elevene som skal ha spesialundervisning,
skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, og det skal lages en
individuell opplæringsplan. Planen skal vise hvilke
mål som er satt for opplæringen, og hvordan målene
kan nås.
Du kan få spesialundervisning innenfor et ordinært
eller alternativt opplæringsløp i skole, eller innenfor
opplæring i bedrift.

Elev- og lærlingtjenesten består av:
Rådgivere, miljøarbeider, helsesykepleier,
PPT, OT-koordinator, formidlingskoordinator
og avdelingsleder.
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Livet som lærling
Mitt navn er Christian Karlsen, er fra Trondheim
og bor i Sandnessjøen. Er lærling om bord på MF
Husøy.
Jeg valgte Boreal da det er i nærområdet og jeg har
ville jobbe i Boreal i mange år. Jeg følger jeg gjør en
samfunnsviktig jobb med å frakte passasjerer og
gods ut til øyene der hvor man er avhengig av båt
for å komme seg frem og tilbake.
Det som er givende med å jobbe i Boreal er at
man møter masse nye mennesker og kollegaer.
Det å være lærling i Boreal er helt supert, trivelige
arbeidskollegaer og masse trivelige passasjerer
man møter på.

Vår visjon er ”La oss dra sammen”, og våre kjerneverdier er sikkerhet, kvalitet og miljø.
I Boreal jobber vi hver dag for at våre kunder skal få en god og trygg reiseopplevelse.
Boreal er et ledende nasjonalt konsern innen mobilitet. Vi drifter busser, trikker, hurtigbåter og ferger.
Boreal Norge AS har hovedkontor i Stavanger og er med 2700 ansatte fordelt på avdelingskontorer i hele landet.
Boreal Sjø AS er et datterselskap av Boreal Norge AS. Vi drifter ferge- og hurtigbåtruter i Troms & Finnmark,
Nordland, Møre og Romsdal, Vestland, Agder og Rogaland. I løpet av 2021 starter vi opp samband i Oslo.
Vi er 750 ansatte og har hovedkontor i Hammerfest.

Boreal Sjø AS | E-post: post.sjo@boreal.no | Telefon: 91 555 888 | www.boreal.no | Helgelandsgate 1, 8800 Sandnessjøen

Din vei til fagutdanning & kompetanse
Søker du læreplass?
Trenger din bedrift lærling?
TOH bidrar til å utdanne personer til dyktige fagarbeidere i alle lærefag og bransjer, samt kompetansehevende tiltak
i medlemsbedriftene.
Vi er eid av bedrifter, kommuner og institusjoner på ytre Helgeland.
Kontakt oss gjerne om du ønsker å bli lærling, lærebedrift - eller om du har generelle spørsmål om fagutdanning.

Tlf. 40 50 10 11 • E-post: post@toyh.no

Dønna
Kommune

En meningsfull jobb innen
Helse og omsorg i Dønna kommune
Dønna er en øykommune på Helgelandskysten med storslått natur og
rik historie. De ca 1400 fastboende bor spredt på øyene Dønna, Løkta
og Vandve. Dønna er hovedøya, hvor kommunens administrasjonssenter
Solfjellsjøen ligger. Havørna og måsen hersker over resten av de rundt
3000 holmer og fløskjær. Naturen er frodig og gavmild. Du finner både
innlandsnatur med skog, våtmarker og høge fjell, samt den typiske
kystnaturen med nakne holmer og skjær. Dønna har alt!
En liten smak av hva Dønna kan by på:
https://www.youtube.com/watch?v=v_d02C86PYQ

Ferdig utdannet, erfaren eller lærling?
Kan vi være svaret på neste karrieresteg?
Helse og omsorg, Dønna kommune, 8820 Dønna | Tlf: Kontor: 750 52145

Novikveien 47,
8800 Sandnessjøen
Telefon: 75 50 31 32
E-post: post.ssj@vgs.nfk.no
www.sandnessjoen.vgs.no

Torolv Kveldulvsons gate 5, 8801 Sandnessjøen • Tlf. 75 07 57 00 (døgnvakt)
post@helgelandhavn.no • www.helgelandhavn.no

Alt innen kran og transport

www.heroy.kommune.no

Markvollveien 321, 8804 Sandnessjøen • Tlf: 41 68 99 01
E-post: trond@jaegtvikkran.no

BESTILL OSS PÅ
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