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Vi skaper muligheter for framtida!
Skolen er en kombinert videregående skole med både yrkesfaglige
og studiespesialiserende utdanningsprogram. I tillegg til våre totalt
6 utdanningsprogram samarbeider vi også tett med Trøndelag høyere
yrkesfagskole, som er samlokalisert med oss. Vi tilbyr også
voksenopplæring.
For Ytre Namdal videregående skole er det viktig å sette eleven i sentrum.
Vi er opptatt av å kontinuerlig jobbe for god kvalitet i opplæringen samtidig
som vi anser sosial tilhørighet, trivsel og motivasjon som viktige faktorer
for alle elever og alle ansatte. Vi har trykket på elevens læring, og vi ønsker
at så mange som mulig skal få den kompetansen de trenger for å bli det
de ønsker. Forskning viser at motivasjon er grunnsteinen for at læring skal
skje. Trivsel alene er ikke nok. Motivasjon og trivsel må være på plass for
at vi mennesker lærer.
Det er også viktig for oss ved Ytre Namdal videregående skole at både
elever og ansatte skal oppleve skolen som et trygt sted å være. Vi vil
at skolen skal ha en atmosfære av orden, og at både elever og ansatte
i fellesskap jobber sammen for et godt arbeidsmiljø. Vi er også avhengig
av et godt samarbeid med foresatte, lokalt arbeids- og samfunnsliv og
kommunal sektor i Ytre Namdal.
hilsen fra
Anita Frelsøy, rektor

«Vår oppgave er
å legge til rette
for at alle elever
skal ha en best mulig
skolehverdag!»

SE VIDEOEN
HER
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Elevtjenesten
Dette er et tilbud til alle elevene ved
skolen vår og skal medvirke til å gjøre
skoledagen best mulig for elevene.
Målet er å skape livsmestring og glede.
Vi ønsker at absolutt alle våre elever skal
føle seg sett og velkomne på skolen vår.
Ved Ytre Namdal vgs har vi ulike
ressurser som kan bistå elevene:
• helsesykepleier
• karriereveileder
• oppfølgingstjenesten (OT)
• pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
• sosialpedagogisk rådgiver
• spesialpedagogisk koordinator

Utdanningsprogram

Skolen gir mulighet for læreplasser
og fagbrev inn disse fagene:
• akvakultur
• barne- og ungdomsarbeid
• fiske og fangst
• helsefagarbeider
• industriteknologi
• kokk, servitør og matfag
• motormann og matros
• tømrer

Foto og film: Lykt Foto&Film/Geir Vidar Nubdal

Ytre Namdal videregående skole har
både yrkesfaglige utdanningsprogram og
studieforberedende utdanningsprogram.
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Storstua
Visjonen til Ytre Namdal videregående skole er:

Vi skaper muligheter for framtida!
Skolen vår er opptatt av inkludering, fellesskap og å skape muligheter
for alle uansett hvilke forutsetninger våre elever har. Vi er derfor svært
stolte av å kunne ta imot elever med tilretteleggingsbehov ved basen
på Storstua.
Her legger vi til rette for ulike læringsaktiviteter. Det kan være fag som
norsk, matematikk, engelsk og kroppsøving eller hverdagslivsaktiviteter
som forbereder eleven på en selvstendig fremtid. Ofte vil elever ha
deler av sin opplæring på et valgt utdanningsprogram.
Det skjer mye læring i et sosialt fellesskap både på skolen og i lokalmiljøet.
Ved Storstua kan elevene våre jobbe aktivt med læring tilpasset tempo
og faglig ståsted. Trivsel, mestring og hygge i tydelig samspill med aktiv
læring er viktig på Storstua.
Motivasjon og trivsel er viktig for at læring skal skje!
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Studiespesialisering
Dette er for deg som har lyst til å ta videre utdanning på høyskole eller
universitet. Studiespesialisering vil gi deg studiekompetanse som åpner mange
dører innen høyere utdanning.
Hos oss kan du velge fordypning i realfag eller språk-, samfunns- og økonomifag. Har du gått yrkesfag, kan du velge påbyggingsfag. Kanskje vurderer du
å bli sykepleier, lærer, sosionom, veterinær, biolog, ingeniør eller lege? Eller
andre yrker som krever høyere utdanning. Kanskje er drømmen å jobbe innen
blå sektor her i Ytre Namdal? Det er et hav av jobbmuligheter innenfor blå
sektor hvis du velger høyere utdanning. Dersom du ennå ikke helt vet hva du
ønsker å jobbe med, har du fortsatt noen år å bestemme deg på mens du går
på studiespesialisering. Det er en fordel å ha interesse for teoretiske fag og
evnen til å jobbe både selvstendig og sammen med andre.
Se detaljert info om hvilke fag som tilbys på vår nettside.
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Restaurant- og matfag
Denne utdanningen er for deg som er glad i å lage mat og ønsker
å jobbe innenfor restaurant- og matbransjen. Du vil lære å jobbe praktisk
på profesjonelle kjøkken, og du lærer hvordan å jobbe trygt og effektivt.
Det gis undervisning i tilberedning og servering av mat. Du får også
opplæring om kosthold, næringsmidler og ernæring. Videre gis det
innføring i hvordan man behandler råvarer, mat og drikke og ikke minst
om helsefremmede livsstil og hygiene.
Utdanningen kan føre til jobber som kokk, servitør, pølsemaker, kjøttskjærer,
slakter, konditor, baker, sjømathandler eller fagarbeider i sjømatproduksjon
i hele verden. I tillegg kan denne utdanningen lede til mange andre yrker.
Arbeidssteder kan være:
• bakerier, konditorier eller slakterier
• forretninger som selger ferskvarer
• hotell- og restaurantnæringen
• næringsmiddelindustrien
• sjømatindustrien
• sykehus og helseinstitusjoner
Vi tilbyr: Vg2 Matfag og Vg2 Kokk- og servitørfag
Se mer på www.vilbli.no

EN MODERNE
FISKEOPPDRETTSBEDRIFT
Emilsen Fisk AS er en moderne fiskeoppdrettsbedrift, som sørger
for at fisken holder høyeste kvalitet.
Vi er stolte av våre historie, våre produkter, løsninger og våre ansatte.

Holmveien 94, 7900 Rørvik • Tlf. 74 39 21 27 • E-post: post@emilsenfisk.com • www.emilsenfisk.com
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Rett fra havet
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Naturbruk
Er du naturinteressert og omsorgsfull overfor både mennesker, dyr og miljø?
Liker du i tillegg å oppholde deg mye ute? Da kan dette være utdanningen
for deg. Du vil lære om fiske- og friluftsliv, om naturmaterialer og landskaps
utforming, og om dyrestell og dyrevelferd. Det blir også gitt undervisning om
planteliv, naturprosesser og om biologisk produksjon. Du vil også jobbe med
tjenester og opplevelser knyttet til natur, i tillegg til å lære å bruke ulike typer
teknisk utstyr og maskiner.
Utdanningen leder til yrker som gartner, agronom, fisker,
fagarbeider i akvakultur og mye annet.
Arbeidssteder kan være:
• fiske eller fiskeoppdrett
• gartneri
• landbruk eller skogbruk
• nyanlegg og vedlikehold i offentlig og privat virksomhet
Vi tilbyr Vg2 Akvakultur og Vg2 Fiske og fangst
Se mer på www.vilbli.no

Service og reparasjoner av havbruks-, fiske- og fritidsbåter.
Rørvik Marina er godkjent lærebedrift innen motormekanikerfaget og industrimekanikerfaget.

Rørvik Marina AS – Marøystrandvegen 35, 7900 Rørvik • www.rorvikmarina.no
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Helse- og oppvekstfag
Dette utdanningsområdet gir et godt grunnlag for deg som vil jobbe
med mennesker i hele livsløpet: barn, ungdom, voksne og eldre. Det
kan være yrker som helsefagarbeider, aktivitør, portør, apotektekniker,
tannhelsesekretær, hudpleier eller barne- og ungdomsarbeider. Denne
utdanningen passer for deg som er omsorgsfull, hensynsfull, flink til å
kommunisere og god til å samhandle med andre.
Du vil lære mer om:
• barn og unges utvikling
• fysisk og psykisk helse
• helsefremmende arbeid
• hvordan kroppen er oppbygd
• kommunikasjon og samhandling
• kost, ernæring og hygiene
Vi tilbyr:
Vg2 Helsefagarbeider
Her fordyper du deg i fagutdanninger som helsefagarbeider og lærer
faget både gjennom å trene på skolen og gjennom praktisk arbeid innen
den kommunale helse- og omsorgstjenesten, (f.eks. sykehjem, omsorgsboliger og miljøtjenesten.) I tillegg tar sykehuset imot noen elever.
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
Du lærer om barn og unges utvikling og utfordringer og om teknikker
i dette arbeidet. Utdanningen leder til arbeid som barne- og ungdomsarbeider i barnehager, skoler, SFO og i institusjoner for barn og ungdom.
Se mer på www.vilbli.no
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Teknikk og industriell produksjon
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Dette utdanningsprogrammet er for deg som er opptatt av ny teknologi,
er praktisk anlagt og samtidig selvstendig og nøyaktig. Verden blir mer og
mer automatisert, og behovet for mennesker som kan håndtere, reparere og bygge teknologiske innretninger blir stadig større. Du vil lære om
produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser. Du får innføring i kjemiske prosesser og kjemiteknikk. Det blir også gitt opplæring om maskiner,
kjøretøy og produksjonsutstyr.
Her er eksempler på noen yrker du kan jobbe i
hvis du velger denne retningen:
• aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
• anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
• bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
• bore- eller brønnoperatør
• faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
• logistikkoperatør eller yrkessjåfør
• matros eller motormann
• verktøymaker eller finmekaniker
Hos oss tilbyr vi følgende programområder på Vg2:
Vg2 Industriteknologi eller Vg2 Maritime fag
Se mer på vilbli.no

KVALITET OG KOMPETANSE
Dersom noe skal bygges, graves eller rives, er vi sentral-godkjent
for ansvarsrett i tiltaksklasse 3. Vi snakkes!

Lissbjørknesvegen 99, 7970 Kolvereid • Tlf. 481 43 479 • E-post: thomas.markussen@paulsenmaskin.no • www.paulsenmaskin.no
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Bygg- og anleggsteknikk
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Er du praktisk anlagt og har et godt håndlag?
Er du i tillegg selvstendig, nøyaktig og har evnen til å samarbeide med andre?
Da er dette faget midt i blinken for deg. Her vil du lære om oppføring, ombygging og vedlikehold av bygg og anlegg. Videre får du en innføring i tekniske
installasjoner, kvalitet, sikkerhet og materialkunnskap.
Veien videre herfra kan føre deg til yrker som:
• banemontør eller anleggsmaskinfører
• maler, murer, tømrer eller rørlegger
• stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
• trevaresnekker eller glassfagarbeider
• vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
Hos oss tilbyr vi Vg 2 Tømrer.
Du kan lese mer om dette på f.eks. www.vilbli.no

Kjøpmannsgata 18, 7900 Rørvik • Tlf. 995 44 228 • E-post: trekonas@outlook.com

Trekon AS. Hadde sin oppstart i 2000, og har siden den tid hatt
mange lærlinger som har fullført sin læretid hos oss med fagbrev.
Stort sett med fast ansettelse etter endt læretid, der flere av dagens
ansatte på 14 tømrere har vært lærlinger hos oss.
Trekon AS er en bedrift i stadig utvikling, og har tett dialog med
skolen for fremtidig rekruttering.

Rasoul Al-Joudi og Alishah Nazari
er begge lærlinger hos Trekon AS, og begge kommer fra Ytre Namdal
videregående skole, Bygg og anlegg.
Begge er inne som vekslingselever, hvor første vekslingsår er unnagjort.
I korte trekk betyr dette tre års læretid, hvor man første år har to dager skole,
og tre dager som lærling i bedrift.

Ytre Namdal

videregående skole
Hansvikveien 3A, 7900 Rørvik
Telefon: 74 17 67 00
E-post: postmottak@trondelagfylke.no
www.ytre-namdal.vgs.no
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Det blå blikket
Med nærhet til havet og alt som det medfører, er det naturlig at vi har et blått blikk som
speiler vår hverdag og vårt programtilbud. Elevene ved teknologi og industrifag mekker
og bygger båter, mens de ved maritim linje er ute på sjøen og lærer seg navigasjon og drift.
Elevene ved naturbruk fisker, transporterer fisken til land og foredler den. Videre vil elevene
ved restaurant- og matfag tilberede fangsten til et sunt og delikat måltid som helse- og
oppvekstfag kan servere de eldre på institusjon eller barna i barnehagen. Er fisken frisk?
Ved studiespesialisering kan elevene forske på fiskens helse og levevilkår. Byggfagelevene våre
holder kvalitet over bygningsmassen! På denne måten trekker vi en rød tråd (eller i dette tilfellet: en blå tråd) gjennom de ulike fagene vi tilbyr her ved Ytre Namdal videregående skole.
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