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ALLE HAR ET LÆRINGSPOTENSIALE
På Strand vgs har vi en positiv grunnholdning til alle
elever. «Alle har et læringspotensiale», er vår påstand,
og det er vår oppgave å hjelpe elevene til å bli den
beste utgaven av seg selv. Elevene som starter på
Strand vgs blir møtt med høye, positive forventninger
– vi har tro på elevene våre!
Det er viktig for oss å møte elevene med å se deres
potensiale og formidle tro på at de skal kunne nå sine
mål. Det å skape gode relasjoner mellom elevene, mellom
lærere og elever, er noe samtlige av oss her på Strand vgs
jobber med hver eneste dag.
Strand vgs har ca. 650 elever og ca. 40 klasser.
Vårt mål er at alle skal oppleve å bli sett og verdsatt – vår
visjon: «Det beste i den enkelte» forplikter oss i hverdagen.

VILJE OG HARDT ARBEID
GIR GODE RESULTATER
Hos oss har vi fokus på verdibasert ledelse. Alle ansatte
jobber mot samme mål: Å få frem det beste i den enkelte.
Motiverte og dyktige ansatte med engasjement vil alltid
gjøre sitt beste for at elevene skal lykkes og nå sine mål.
Arbeidet gir gode resultater. I undersøkelser som viser
statistikk på trivsel, fullført og bestått utdanningsprogram,
ligger vi helt i toppen både regionalt og nasjonalt.
På vår skole fullfører ca. 95 % av elevene utdanningen sin.
Skolen har også en svært god karakterutvikling.
Men det som kan måles i tall, er ikke alltid viktigst. Vi
ønsker å gi ungdommene holdninger og verdier, en
kompetanse til å håndtere utfordringene som vil møte
dem i livet.
Fullført og bestått i prosent ved Strand vgs.

Figuren viser resultater for
alle klasser i skoleåret 
2019-20. Sammenliknet
med gjennomsnitt
i landet.

STUDIESPESIALISERING
DANNELSE OG UTDANNELSE
Vurderer du et yrke som lærer, økonom,
førskolelærer, sykepleier, lege, ingeniør,
jurist, sosionom, politi, personalkonsulent,
fysioterapeut eller noe annet spennende?
Studiespesialiserende gjør deg kvalifisert til å ta
fatt på høyere utdanning etter videregående.
Etter et treårig løp på studiespesialisering kan
du velge mellom universiteter og høgskoler i
Norge og resten av verden.
Dersom du vet at du vil ta en høyere utdannelse,
men er usikker på hva du vil bli, bør du ta studie
spesialiserende – da kan du velge mellom alle
utdanningsveier etterpå. I løpet av de tre årene
på studiespesialisering har du følgende felles
fag: engelsk, samfunnskunnskap, naturfag,
geografi, matematikk, norsk, kroppsøving, språk
(tysk/spansk), historie og religion. På Vg2 og
Vg3 v elger du mellom flere ulike interessante
programfag, etter egen interesse. Her har du
også mulighet til å velge et nettfag, noe som
gir økt fleksibilitet.

REALFAGLIGE PROGRAMFAG:
• Kjemi
• Biologi
• Matematikk
• Fysikk
• Geofag (nettfag)*
• Informasjonsteknologi (nettfag)*
SAMFUNNSFAGLIGE PROGRAMFAG:
• Sosiologi/politikk
• Psykologi
• Internasjonal engelsk/samfunnsfaglig engelsk
• Samfunnsøkonomi/økonomistyring/økonomi og ledelse
• Entreprenørskap
• Reiseliv (nettfag)*
• Historie og filosofi (nettfag)*
• Markedsføring (nettfag)*
• Rettslære (nettfag)*
* Fagene som tilbys gjennom Nettskolen kan variere fra år til år.

TOPPIDRETT:
Her kan du velge din spesialidrett. Vi kan tilrettelegge for
de aller fleste idretter. Inneværende skoleår har vi elever
som spesialiserer seg innen fotball, håndball, svømming,
langrenn og e-sport.
Studiespesialisering er i stor grad teoretisk fundert,
men skoledagene er likevel varierte og interessante.
Vi legger vekt på en aktiv elevrolle og gir deg som
elev stor medbestemmelse, samt at vi drar på
ekskursjoner og kjekke, sosiale turer alle tre årene.

ELEKTRO OG DATATEKNOLOGI
SAMMENHENG OG SAMARBEID
Elektro vil gi deg en rekke yrkesmuligheter, blant annet
elektriker, automatiker, energimontør, dataelektroniker,
flysystemmekaniker og avioniker. Du kan også ta denne
veien mot ingeniørutdannelse (Y-veien), noe som gir deg
fagbrev i tillegg til teoretisk utdannelse. Dette vil være en
stor fordel på arbeidsmarkedet.
Strand vgs har to klasser på Vg1og to klasser på Vg2.
På begge Vg2-løpene vil det bli mulighet for 6 ukers
utplassering i bedrift.
VG1
Her får du lære deg de grunnleggende tingene innenfor
elenergi, data- elektronikk og automasjon, i tillegg til de
obligatoriske fellesfagene.
DET ER TO PROGRAMFAG PÅ VG1:
• Energi og styresystemer
• Elektroniske kretser og nettverk
Her lærer du bl.a. om elektroinstallasjoner og
oppbyggingen av datamaskiner. Du lærer deg å bygge
PC-nettverk, samt PLS-programmering for å koble til og
styre motorer og anlegg som brukes i industri og offshore.

VG2 ELENERGI OG EKOM
Dette tilbudet gir deg flest lærefag å velge mellom etter
Vg2. Her går du for eksempel hvis du vil bli elektriker,
energimontør/operatør, heismontør etc. Her lærer du mer
om hus- og industriinstallasjon, automasjon og en del
programmering og styring.
VG2 AUTOMATISERING
Nyopprettet linje i 2020 i samarbeid med Comrod AS.
Et spennende og fremtidsrettet tilbud med fordypning
innen robotisering. Her får du være med i forkant av den
teknologiske utviklingen, og all praktisk undervisning er lagt
til bedriftens lokaler. Du får lære mye om hvordan prosesser
kan automatiseres, og får mulighet til å være med på noen
av Comrods prosjekter innenfor automatisering
og robotisering.

Foto: Sandra Vivi Andersen

SALG, SERVICE OG REISELIV
SERVICE OG SKAPERGLEDE
Salg, service og reiseliv byr på uendelige jobbmuligheter.
Kanskje du ønsker å bli vekter på sykehuset, i vaktselskaper, på alarmsentraler eller på flyplasser, ønsker
du å drive med salg eller jobbe i butikk, ønsker å jobbe
innenfor turisme- og reiselivsbedrifter og på hotell – eller
bærer på en drøm om å starte egen virksomhet?
Dette er en spennende, trygg, allsidig og mulig kreativ
utdanning som involverer reising, inspirasjon og læring
ved utforsking. Det er gode muligheter for læreplasser, og
du kan også gå denne veien om du ønsker å ta høyere
utdanning – gjennom Y-veien.
VG1
Vi utforsker bl.a. reiselivsnæringen i Ryfylke i tett samarbeid
med kommuner og reiselivsbedrifter. På Vg2 blir Ungdoms
bedrift brukt som metode i opplæringen der vi sammen
med Ungt entreprenørskap jobber for å utvikle elevenes
skaperglede, kreativitet og tro på seg selv.

Elevene er ute i praksis i YFF-faget èn dag i uken hele året
både på Vg1 og Vg2.
Utdanningen er praktisk og relevant for deg som ønsker
å bli vekter, reiselivsmedarbeider, salgsmedarbeider,
administrasjonsmedarbeider eller resepsjonist. Du kan
se alle yrker og kompetanser på www.vilbli.no
PÅ VG2 TILBYR VI:
• Salg og reiseliv

HELSE OG OPPVEKST
Å GJØRE EN FORSKJELL
Ønsker du å arbeide med mennesker? Kunne du tenke deg
et yrke som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider,
helsesekretær, ambulansearbeider, hudpleier, apotek
tekniker, fotterapeut, tannhelsesekretær eller portør?
VG1 – Gir generell opplæring om yrker innen helseog oppvekstsektoren. Du vil lære om kommunikasjon
og samhandling, helsefremmende arbeid, omsorg og
yrkesutøvelse.

VG2 HELSEFAGARBEIDER
Her vil du lære å utføre praktisk pleie, omsorg og miljø
arbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenester.
I praksisrom på og ved skolen vil du trene på å stelle
pasienter og brukere i alle aldre. I tillegg lærer du å lage
mat for ulike grupper mennesker. Du vil lære om aktuelle
læremuligheter i faget yrkesfaglig fordypning, der praksis
perioder er lagt til sykehus, sykehjem og hjemmebaserte
tjenester. Etter fullført Vg2 kan du søke læreplass innenfor
Helsefagarbeider, læretid på 2 år, etterfulgt av fagprøve.
Bestått fagprøve gir fagbrev.

VG2 – Hos oss tilbyr vi to Vg2-løp.
VG2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER
Her vil du lære å tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter
for barn og unge i aldersgruppen 0 – 18 år. Å få teoretisk
forankring til praksis gjør faget interessant og spennende.
Du lærer om barn og unges sosiale, språklige og motoriske
utvikling, og vi har praktiske arbeidsmetoder som hjelper
oss i dette arbeidet. Du vil få en innføring i aktuelle lære
muligheter i faget yrkesfaglig fordypning, der praksis
periodene er lagt til barnehage, skole, SFO eller andre
aktuelle institusjoner som jobber med barn og unge.
Etter fullført Vg2 kan du søke læreplass innenfor barneog ungdomsarbeiderfaget, læretid på 2 år, etterfulgt av
fagprøve. Bestått fagprøve gir fagbrev.

Vår skole samarbeider med stiftelsen Livsglede for eldre,
der vi arbeider for å bedre hverdagen for eldre gjennom
tilrettelegging av aktivitetstilbud og trivselstjenester.
Vi samarbeider tett med
lokale barnehager, skoler
og helseinstitusjoner.

TILRETTELAGT OPPLÆRING
Å VÆRE OG Å GJØRE
Utvikling, læring, trivsel og mestring gjennom opplevelser og erfaringer.
Her blir du rustet til å bli mest mulig selvstendig i egen hverdag, på skolen,
hjemme, i fritiden og på arbeid/dagtilbud.
Strand vgs organiserer tilbudene innen tilrettelagt opplæring for elever som
har rett på spesialundervisning som: hverdagslivtrening, arbeidstrening og
grunnkompetanse i egen gruppe. Du som elev får individuell opplæringsplan
i utdanningsprogrammet du velger:
•
•
•
•
•

Salg, service og reiseliv
Naturbruk
Teknologi- og industrifag
Helse og oppvekst
Studiespesialiserende

Opplæringen innenfor de enkelte utdanningsprogrammene blir i
stor grad praktisk rettet. Du kan få utplassering, og på den måten
prøve deg i arbeidslivet. I tillegg har vi praksisplasser på skolen
i forbindelse med kantinedrift og egen bedrift «Godt gjort».
Målet er å ruste deg til framtidig arbeid eller dagtilbud, slik at
du kan gå ut i et arbeidsforhold etter skolen.

NATURBRUK
BLÅ SEKTOR – FRAMTIDENS OLJEEVENTYR?
Skolens mål er å levere den beste og mest framtidsrettede
videregående utdanning innen havbruk i landet.
Den norske havbruksnæringen er en næring i vekst med
en spennende framtid.
Kysten vår er en av de lengste og rikeste i verden, og det
er derfor naturlig at vi i Norge skal livnære oss på det som
lever og vokser i havet.
VG1
På Vg1 naturbruk får elevene ta båtførerprøven og et
50 timers sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO 50).
Utdanning innen havbruk fører frem til to fagbrev:
fagbrev i akvakultur og fagbrev i fiske og fangst.
VG2 AKVAKULTUR:
Velger du akvakultur, får du utvikle kunnskaper
og ferdigheter innen daglig røkting og drift av
mat- og settefiskanlegg.

Du vil lære om oppdrett av fisk, biologi, teknologi, fiskefôr,
fiskehelse, bedriftslære, økonomi, bærekraft, miljø og
sikkerhet. Opplæringen foregår i tett samarbeid med lokale
oppdrettsbedrifter, slik at teori og praksis knyttes sammen.
Fra høsten 2021 legger vi til rette for navigeringssertifikatet
D6 på akvakultur.
VG2 FISKE OG FANGST:
Velger du fiske og fangst, får du lære om kommersiell
fangst av fisk og skalldyr. Du får erfaring med å bruke et
bredt utvalg av fiskeredskaper, både om bord i skolens
egen fiskebåt, men også under utplassering på større
havgående fiskefartøy. Du får også tilbud om å utvide
båtførersertifikatet ditt opp til navigeringssertifikatet D5.
VG3 NATURFORVALTNING:
Vg3 naturforvaltning gir deg generell studiekompetanse,
og du kan studere videre på universitet eller høgskole.

TEKNOLOGI- OG INDUSTRIFAG
Å VIRKE OG TILVIRKE
Dette er den bredeste retningen vi har på yrkesfag, og
den vil gi deg hele 90 forskjellige mulige lærefag å velge
mellom etter Vg1. Hos oss kan du ta Vg2 Industriteknologi
som favner 23 lærefag - og av dem har vi tradisjonelt hatt
flest med fordypning i CNC-maskineringsfaget, industri
mekanikerfaget og sveisefaget. Men det er fullt muIig å
fordype seg i det du ønsker via praksis i bedrift. I tillegg
har du hos oss mulighet for å søke kryssløp over på
Vg2 Automatiseringsfaget, som vi har i samarbeid med
Comrod AS. (Se elektro og datateknologi).

VG2 INDUSTRITEKNOLOGI
På VG2 Industriteknologi velger du fordypningsområde
som du får anledning til å utforske videre i utplasseringen,
som er på hele 32 dager. Programfagene er;

VG1
Teknologi- og industrifag er en fleksibel grunnutdanning
som er godt forankret i lokalt næringsliv. På Vg1 vil du, i
tillegg til de obligatoriske fellesfagene, ha fagene;

På Vg2 får du en unik mulighet til å få gode kontakter i
bedriftene rundt oss, når det gjelder å finne riktig lærefag
og å skaffe deg læreplass. Vi har et godt samarbeid med
lokale og regionale bedrifter, samt en rekke offshore-
relaterte virksomheter.

• Produksjon og tjenester
• Konstruksjons og styringsteknikk
• Produktivitet og kvalitetsstyring
Her vil du lære deg grunnleggende mekanisk arbeid som
dreiing, fresing, sveising, fabrikkering og montering. Du vil
få innsikt i prinsipper innenfor hydraulikk og pneumatikk,
samt elektroniske styringer. Du vil få 9 dager utplassering i
bedrift på Vg1.

• Produksjon
• Reparasjon og vedlikehold
• Dokumentasjon og kvalitet
Disse vil kunne endre navn og litt innhold til neste år da
nye læreplaner skal innføres.

IDRETTSFAG
BEVEGELSESGLEDE OG PRESTASJON
Vil du bli kroppsøvingslærer, fysioterapeut, politi – eller
kanskje noe helt annet? Idrettsfag gir generell studie
kompetanse, slik at veien ligger åpen for mange
studier etter videregående skole.
På idrettsfag står opplevelsene i kø. Flere ganger i året
drar vi på tur, blant annet fotturer, hengekøyeovernatting,
gapahuk-turer og kajakkturer i nærmiljøet, skikurs på
Hovden, snøhuletur til Røldal og treningsleir i varmere strøk.
Alle som går idrettsfag opplever en aktiv skolehverdag,
med daglige treninger og stadig nye utfordringer.
En topp moderne fotballhall og et flott treningssenter gir
mange muligheter, samtidig kan terrengsykling, fjellklatring
og kajakkpadling gjennomføres i skolens nærområde.
I aktivitetsfaget er volleyball en sentral idrett, men det er
også muligheter for å utvikle seg i mange andre idretter.
Som idrettsfagelev på Strand vgs. har du i tillegg valget
mellom to retninger.
TOPPIDRETT
Vil du spesialisere deg innenfor en idrett, er det Toppidrett
du skal velge. Vi har tilbud innenfor fotball, håndball,
svømming, friidrett og langrenn, men kan også tilrettelegge
for andre idretter – alt etter ønske og motivasjon.

BREDDEIDRETT
Her får du et allsidig opplegg der du ikke velger en idrett,
men i stedet får testet ut og fordypet deg i en rekke idretter
og treningsformer.
Uansett hva du velger, treffer du topp motiverte lærere.
Gjennom kompetanse, humør og engasjement ønsker de
å bidra til at alle elevene får en meningsfull, variert og
spennende skolehverdag.

STRAND VGS
STRAND VGS KOMPETANSESENTER
Vårt kompetansesenter tilbyr etter- og videreutdanning,
kurs og sertifiseringer og veiledning. Skolen har som
mål å kvalifisere flere for arbeidslivet og tilby fleksible
opplæringstilbud i Ryfylke.
For mer informasjon se: strand.vgs.no og moriryfylke.no
og Rogaland Fylkeskommune voksenopplæring.
KANTINE:
Kantinen vår er «skolens hjerte» som skal bidra til et godt
miljø og positivt læringsutbytte. Du kan kjøpe sunn og
variert mat til lave priser, og vi tilbyr varm mat til lunsj stort
sett hver dag.

RÅDGIVNINGS- OG SKOLEHELSETJENESTE:
Skolen har spesialrådgiver, sosialrådgiver og karriere
veileder som veileder elevene. Helsesykepleier er tilgjengelig
for elevene 4 dager i uka.
AGENDA TANZANIA:
De siste årene har vi støttet «Tanzaniaprosjektet» sitt
arbeid i en svært fattig del av Sør-Tanzania. Vi er stolte
av at elevene på Strand i flere år på rad har klart å samle
inn godt over 400 000 kroner på denne dagen, som vi
kaller «Løp og lek for Tanzania». De innsamlede pengene
går til å ruste opp flere barne- og ungdomsskoler i
området. Les mer på www.strandagenda.no
TRENING PÅ FRITIDEN?
Sjekk ut treningssenteret Godt trent: www.godttrent.no

HYBELHUS
Skolen organiserer utleie av 20 enkle og 8 doble elev
boliger. Det er en tilsynsordning (24 timer i døgnet) som
ivaretar sikkerhet og oppfølging av elevene som leier
boligene. Vakten kan nås på egen vakttelefon. Elevene får
tilbud om gratis frokost og rimelig lunsj/middag på skolen.
STRAND VGS SOM LÆREBEDRIFT
Strand vgs har pr. i dag lærlinger innen byggdrifterfaget,
IKT, kontor og administrasjonsfaget, salgsfaget og
akvakulturfaget.
E-SPORT
Elektronisk sport, også kjent som e-sport, er kort fortalt
dataspill i form av konkurranse. E-sport er som oftest under
organiserte spillturneringer, ofte med profesjonelle spillere
og eller lag. De vanligste sjangrene som blir spilt i e-sport
er MOBA, FPS, fighting, kort, battle royal og RTS. Disse
sjangrene er like forskjellige som basket og svømming
i fysisk sport.
På Strand vgs tilbyr vi e-sport toppidrett, med søkelys på
alt som tilhører en idrett som dette. Fysisk trening rettet
mot e-sport, søvn, sittestilling, konsentrasjon og øvelse.
Einherjar E-sportlag er nylig etablert på Tau, et sted for
samspill. Se Einherjar E-sport Ytre Ryfylke sin facebookside
for mer informasjon.

SKAPERVERKSTED
Et skaperverksted er en slags ny form for sløyd, med fokus
på digitale løsninger, men man kan fortsatt ha og ta i
bruk analogt utstyr. Utsyr som vi tilbyr i vårt skaperverksted
er 3D-printer, roboter og VR-briller. Skaperverkstedet på
Strand vgs skal inspirere til at alle kan gå fra forbrukere til
skapere, man kan kombinere kunst, teknologi og vitenskap.
I umiddelbar nærhet til skolen finner du vakker natur, fjord
og fjell, idrettsanlegg og kjøpesenter. Altså noe for enhver
smak.

ME KAN
MØRTEL
OG SAND

51 70 06 70 // post@sandkompaniet.no // www.sandkompaniet.no

Atea har samlet IT-bransjens mest dedikerte hjerter
og raskeste hjerner.
Våre medarbeidere brenner for å være med å bygge
Norge med IT. Sammen tar vi personlig ansvar,
og vi står på for å gjøre Atea til The Place to Be.

www.atea.no

Kvalitetskveite fra de kalde
og dype fjordene i Ryfylke
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Rådhusgaten 20, 4100 Jørpeland • Tlf. 51 74 72 30
E-post. motehuset.byberg@lyse.net

TEKNOLOGI FOR BÆREKRAFTIG BIOLOGI
Tubenet™ er en trygg og funksjonell
teknisk løsning, som både reduserer
påslag av lakselus og forebygger rømming.

AKVA group har vært kjent som pioner og teknologidriver i den globale havbruksbransjen i mer enn 45 år. Vi er en ledende aktør som
leverer alt fra enkeltkomponenter til store, avanserte og skreddersydde akvakulturprosjekter.
Vi jobber kontinuerlig med å utvikle ny teknologi og nye bærekraftige løsninger som ivaretar miljø og fiskehelse. Til dette arbeidet er
vi avhengige av å få inn nye unge krefter.
Ønsker du å lære mer om en næring i vekst, en spennende bransje og en av de største næringene i Rogaland?
Besøk Akvakulturbloggen vår https://blog.akvagroup.com/

www.akvagroup.com

TYTLANDSVIK
AQUA AS

Vi støtter Strand VGS.
Vi trenger kompetanse.
Anlegget er plassert i Hjelmeland kommune i Ryfylke. Tytlandsvik Aqua AS.
Pr i dag er det kapasitet til å produsere 3000 tonn med «post- smolt». Vi bygger nå neste trinn for kapasitet på 4500 tonn.
Vi leverer fisk til våre eiere, Grieg Seafood og Bremnes Seashore, hovedsakelig i Rogaland.
Postsmoltanlegget er bygget med fremtidens resirkuleringsteknologi, og vil være en utfordrende og svært spennende arbeidsplass.

Vormedalsveien 1890, 4130 Hjelmeland // Tlf. 970 35 666 // www.taqua.no

Sammen
om trivsel

STRAND KOMMUNE
Postadresse: Postboks 115,
4126 Jørpeland
Sentralbord: 51 74 30 00
E-post:
postmottak@strand.kommune.no
www.strand.kommune.no

I snart 30 år har Grieg Seafood Rogaland produsert sunn laks i de vakre fjordene i
Ryfylke. Laksen har vi eksportert til hele verden.
Grieg Seafood Rogaland vil fortsette å skape gode jobber og andre ringvirkninger i
vårt lokalsamfunn, også i årene som kommer.

www.griegseafood.no

En unik lokal oppfinnelse med et potensial til å
forbedre oppdrettsnæringen globalt
www.fishglobe.no

Cargill Innovation Center i
Dirdal, tidligere EWOS Innovation, er et av verdens fremste
forskningsmiljøer innen sjømat og
fiskehelse.
Innovasjonssenteret består av
et forskningslaboratorium, en
pilotfabrikk til produksjon av fôr
og fiskeforsøksanlegg på land og i
sjø. Fiskehelse og velferd har alltid
vært høyt prioritert ved Cargill
Innovation Center, og vi setter
fisken først i alt vi gjør.
Hos oss får du jobbe med fisk
gjennom hele livsløpet - fra rogn
og yngel på land til matfisk i sjø.
Interessert?
Ta kontakt på Norway@cargill.com
www.cargill.no
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KONTAKT OSS
STRAND VIDEREGÅENDE SKOLE
Telefon: 51 74 01 00
Epost: strand-vgs@skole.rogfk.no
www.strand.vgs.no
Følg oss på Facebook

