www.skogmo.vgs.no

Velkommen til
Skogmo videregående skole
Skolen ligger i Skien og har cirka 900 elever
innen et bredt spekter av fag og studieretninger.
Skolen tilbyr følgende utdanningsprogram:
Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Helse- og
oppvekstfag, Teknologi- og industrifag.
På Skogmo ønsker vi at elevene skal utvikle seg
til f remtidens samfunns – og arbeidsliv i et trygt
og utviklende miljø
Vi er en VIP-skole – noe som innebærer at vi har 
fokus på psykisk helse og gjennomfører ulike tiltak
for f orebyggende og helsefremmende arbeid i skolen.

Bygg- og anleggsteknikk
Vil du skape verdier som varer? Trives du med fysisk og
praktisk arbeid? Ved Bygg – og anleggsteknikk (BA)
på Vg1 får du mye praktisk opplæring i våre verksteder
innenfor BA; tre som byggemateriale, rørleggerfag og
ventilasjons- og blikkenslagerfag.
Ved å gå Vg1 BA vil du lære å bruke materialer og verktøy
på en økonomisk, faglig og miljøvennlig måte. Hensynet til
HMS, klima, teknologi, geologi og bygningsfysikk er alltid
i fokus. Tegning, beregning og praktisk arbeid er sentralt
på Vg1. Sikkerhet i bygg- og anleggsfaget innebærer å
systematisk gjennomgå ulike arbeidsoppgaver i forkant,
og å arbeide etter lover og forskrifter.   

Vg1 BA gir deg en grunnleggende kompetanse før du
velger et av mange Vg2 program.
På grunn av digitalisering, ny teknologi, nye bygge
metoder, nye maskiner og mer globalisering, må faget
stadig tilpasse seg det framtidige kompetansebehovet.
Som elev ved Vg2 blir man kjent med både gamle og
fremtidige byggeskikker for å sikre så vel tradisjonelle
byggemetoder som innovasjon.

Du kan bli:
• Vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
• Anleggsgartner eller anleggsmaskinfører
• Maler, murer, tømrer eller rørlegger
• Betongarbeider
• Stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
• Trevaresnekker eller glassfagarbeider

01/JESSHEIM
BREDDE NORMAL
HORISONTAL POSITIV LOGO
MED 17PT 2L-ADRESSE
ALNABRU – Strømsveien 314, 1081 Oslo
Tlf: 23 17 84 00 – Åpent: 6-17. www.carlsenfritzoe.no

HVEM BLIR ÅRETS LÆRLING 2021?
02/JESSHEIM
BREDDE JUSTERT
HORISONTAL POSITIV LOGO
MED UTJEVNET 2L-ADRESSE

ALNABRU – Strømsveien 314, 1081 Oslo

Rekruttering Tlf:
og23 17utdanning
er viktig for utvikling av byggebransjen. Carlsen Fritzøe slår derfor et
84 00 – Åpent: 6-17. www.carlsenfritzoe.no
slag for dyktige byggfaglærlinger. For syvende år på rad kårer vi Årets lærling som vinner heder,
H03/JESSHEIM

BREDDE TRELINJER
ære og 10 000 kroner i verktøy. Kåringen skal skje i mai 2021. Vi gleder oss
til å følge lærlingene
HORISONTAL POSITIV LOGO

på nært hold i samarbeid med Opplæringskontoret.
ALNABRU – Strømsveien 314, 1081 Oslo
Tlf: 23 17 84 00 – Åpent: 6-17
www.carlsenfritzoe.no

MED 17PT 3L-ADRESSE

Les mer: www.carlsenfritzoe.no/larling
ALNABRU
Strømsveien 314, 1081 Oslo
Tlf: 23 17 84 00 – Åpent: 6-17
www.carlsenfritzoe.no

H04/JESSHEIM
BREDDE EXTRA
HORISONTAL POSITIV LOGO
MED 17PT 4L-ADRESSE

SKIEN Tlf: 35 50 31 50 - Åpent: 7-18 (9-15)

H05/JESSHEIM
BREDDE SAMKJØRING
HORISONTAL POSITIV LOGO
MED UTJEVNET 4L-ADRESSE
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Rørentreprenørenes opplæringskontor
– Telemark tar ansvar for medlemsbedriftenes
lærlinger.
Vi følger opp lærlingene ute i våre opplæringsbedrifter, og sikrer sammen med dem god faglig
kvalitet på opplæringen.
Lærlingene får alle nødvendige kompetansehevende fagkurs hos oss, og vi kurser faglig
leder og instruktør i bedrift.

Dir. Smidths gate 3, 3732 Skien
Tlf. 35 90 51 50

www.rornorge.no

VIL DU BYGGE NOEN AV NORGES
STØRSTE OG RÅESTE BYGG?
Visste du at våre lærlinger får mulighet til å bygge skoler, barnehager, boliger,
hoteller og omsorgsboliger? Betonmast er en av Norges største entreprenører
og har mange spennende prosjekter rundt om i hele landet.

SOM LÆRLING I BETONMAST FÅR DU
•
•
•
•
•
•

god lønn under utdanningen
opplæring av noen av Norges dyktigste fagfolk
gode muligheter for fast jobb
være del av et team med egne instruktører
venner for livet
være med på sosiale aktiviteter som bowling,
gokart og pizzakvelder

Søk her: betonmast.no/karriere/laerling

Tonje Kaldhusseter ble årets lærling i
Betonmast 2019 - vant tur til Kenya,
der Betonmast støtter Aid in Actions
skolearbeid

Byggfag opplæringskontoret Telemark
betjener lærlinger for medlemsbedriftene.
Kontoret admistrerer opplæringen for
lærlingene, er aktiv i forhold til oppfølging,
kursing, og er med sin erfaring et viktig
bindeledd mellom offentlige etater, skole og
bedrifter/lærlinger.

SMART YRKESVAG – VELG BYGGFAG

Dir. Smidthsgt. 3, 3732 Skien
Tlf. 35 59 78 80
www.byggfag.net

Helse- og oppvekstfag
Har du lyst til å jobbe med mennesker? Har du lyst på en
meningsfull jobb der du arbeider med mennesker i ulike
aldre og i ulike livssituasjoner?
Opplæringen i de ulike fagene skjer i et nært samarbeid med helseinstitusjoner, legekontor, barnehager,
SFO, a
 potek og hudpleiesalonger. I perioder vil du være
utplassert på en arbeidsplass der du vil få opplæringen.
Du får egen veileder i bedriften der du er utplassert,
samtidig som du følges tett opp av læreren din.
Opplæringen gir på denne måten en fin kombinasjon av
praksis og teori innenfor faget, samtidig som du får kjenne
på det å være del av et kollegium på en arbeidsplass.
Helse og oppvekstfag kan også være en fin start på videre
studier på høgskole eller universitet innenfor sykepleie,
vernepleie, barnevernspedagog, barnehagelærer,
lærer m.fl.

BLI LÆRLING!
Drømmer du om å jobbe med mennesker? Som lærling jobber
du samtidig som du tar utdanning. Gjennom læretiden får du god
opplæring og praktisk trening i faget ditt. Du knytter også
kontakter og bånd videre inn i yrkeslivet.
Den vanligste måten å bli fagarbeider på er to år på skole og to år
i lære, for deretter å avlegge fagprøve ved slutten av læretiden.
Med fagbrev er du godt rustet for resten av yrkeslivet.
Vg1 + Vg2 + 2 år i lære + fagprøve = FAGARBEIDER
OKOS Telemark har ca. 300 lærekontrakter. Vi har lærlinger i
nesten alle kommunene i gamle Telemark, fylkeskommunen,
Sykehuset Telemark og private barnehager. OKOS Telemark
hjelper deg å finne rette læreplass, og sørger for at du som
lærling får opplæring etter læreplanen og at opplæringen tilfredsstiller kravene i Opplæringsloven.

Leirvollen 21 A, 3736 Skien // Tlf. 915 72 884
www.okostelemark.no

OKOS
Telemark

Opplæringskontoret

for offentlig sektor i Telemark

Her er noen yrker
du kan tre inn i etter
endt utdanning:
• Helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
• Aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider
• Apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
• Hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Elektrofag
Er du logisk tenkende og praktisk anlagt?
Er du interessert i den nyeste teknologien og
vil jobbe med:

Som elev ved Vg1 Elektrofag vil du få grunnleggende
kompetanse innenfor elektriske installasjoner, maskiner
og apparater.

•
•
•
•

Vi jobber med programmerbar elektronikk i robotteknologi,
pc’er, avanserte alarmsystemer og smarthusteknologi.
Du vil også kunne jobbe med solcelleteknologi, 3D-visualisering og ordinært vedlikehold av industri prosesser.

Installasjon av lys og varme
Komponenter, kretser, data og alarmsystemer.
I industrien med målinger, regulering og motorstyringer
Konfigurering og programmering av utstyr og
komponenter
• Reparasjon og utvikling av elektronisk utstyr

Etter endt
skolegang
kan du bli:
• elektriker, elektroreparatør
eller energioperatør
• tavle-, signal- eller
heismontør
• avioniker eller
    flymekaniker
• romteknolog, dataeller produksjonselektroniker
• automatiker eller FU-operatør
• kulde- og varmepumpemontør

Har du spørsmål om læreplass eller lurer du
på noe om elektrofagene?
Kontakt Elektrofag Telemark
Sina Eline Fjellvang
Tlf. 96 23 39 04
sina@elektrofag.net

Joachim Fjeldahl
Tlf. 91 78 07 40
joachim@elektrofag.net

Direktør Smidthsgate 3, 3732 Skien • www.elektrofag.net

Teknologi- og industrifag
Er du interessert i teknologi, industri og kjøretøy? Liker
du å jobbe med mekanikk og teknikk? Liker du å få ting
til å virke?

Vg1 TIF gir deg en grunnleggende
kompetanse og forbereder deg på å
velge et av våre Vg2 program:

Teknikk- og industrifag er fagretningen for deg som liker
praktisk arbeid og tenker at teori er nødvendig for å
utføre det.

• Kjemi- og prosess med laboratoriefag

Som elev hos oss ved Vg1 TIF vil du få en grunn
leggende forståelse av materialer, kjemi, elektro, mekanikk, programmering, robotisering og automatisering. Det
vil gi deg en fremtidsrettet kompetanse som er relevant
for a
 rbeidslivet. Vi har godt utrustede verksteder med
maskiner og utstyr du vil møte i arbeidslivet, med elev
øvelser på sveising, maskinering, roboter, automatiske
maskiner, prosessanlegg og automatiseringsutstyr.

• Industriteknologi
• Kjøretøy
• Bilskade-, lakk- og karosseri

Elevene på Industriteknologi jobber med moderne
produksjonsmaskiner og automatiseringsutstyr.
Kjemiprosessklassen har sin egen kjemiske fabrikk,
et prosessanlegg med moderne styrings- og
kontrollsystem.
Gjennom praktisk arbeid i verkstedene, med ulike
materialer, verktøy, teknikker og maskiner utvikler
elevene håndlag, holdninger og evne til kommunikasjon
og s amhandling. Du får oppleve og utforske ulike sider i
fagene, med mål om bærekraftig utvikling og produksjon
av produkter og tjenester, og du får nødvendig teoretisk
grunnlag til å utføre arbeid på fagmessig måte.

Leverandør av maskiner og utstyr for
effektiv, økonomisk og stabil maskinering
Tlf. 35 91 51 20 • www.abc-maskin.no

Din lokale samarbeidspartner

www.romnes.no
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Kontaktinfo
Adresse: Kjørbekkdalen 11 , 3735 Skien
Telefon: 35 91 92 00
Epost: skogmo.vgs@vtfk.no

www.skogmo.vgs.no

