Kirkenes vgs
Trygghet – Respekt – Lojalitet – Samarbeid

Sammen
om fremtiden
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Velkommen til
Kirkenes
videregående
skole!
Kirkenes videregående skole er den største
skolen i Øst-Finnmark, med et bredt
utdanningstilbud innen yrkesfaglige og
studiespesialiserende linjer.
Vi er i tillegg en IB-skole, og har landslinjer
innen anleggsteknikk og arbeidsmaskiner.
Vi jobber for at våre verdier, trygghet, respekt,
lojalitet og s amarbeid, skal være godt synlig i
hverdagen, slik at våre elever opplever at Kirkenes
videregående skole er et godt sted å lære.
Sammen er a
 nsatte og elever et lærende felles
skap, som jobber mot målet om økt fullføring og
best mulig læringsresultater for våre elever.

VÅRE VERDIER:
trygghet, respekt, lojalitet
og samarbeid
VÅRT MÅL:
Økt fullføring og bedre
læringsresultater
VÅRT MOTTO:
Et lærende fellesskap
VÅR PEDAGOGISKE PLATTFORM:
Den gode Finnmarksskolen

Lokaliteter
Kirkenes videregående
skole har to skolesteder,
med hovedskolen på
Hesseng, og avdeling
for anleggsteknikk
og arbeidsmaskiner i
Bjørnevatn. Skolen har
gode fasiliteter med lyse
og tidsriktige verksteder,
spesialrom, kantine og
bibliotek.
Vi har 68 elevhybler i
tilknytning til skolen. De
ligger i umiddelbar nærhet til hovedskolen og
til matbutikker. Det er
et relativt godt kollektiv
transporttilbud mellom
Hesseng og Kirkenes og
Hesseng og Bjørnevatn.
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Internasjonalt
arbeid
Som elev ved Kirkenes videregående
skole vil du få mulighet til å ta aktiv del
i folk til folk-samarbeid i Barentsregionen. Restaurant og matfag, frisør og IB
har lange tradisjoner for samarbeid med
Russland og andre land i Barentsregionen.
Yrkesfagelever har mulighet til å konkurrere regionalt og nasjonalt, samt å delta
i den internasjonale yrkesfagkonkurransen
ArcticSkills.

I ArcticSkills konkurrerer Vg2-elever
fra de nordligste fylkene i Norge,
Russland, Finland og Sverige i en
rekke ulike yrkesfag. Hensikten
med yrkeskonkurransen er å gi
unge yrkesfagelever muligheter til
å utvikle, motivere og vise frem sin
yrkeskompetanse. Konkurransen
er videre en god anledning til å
presentere forskjellige yrker og
fremme samarbeid i Barents
regionen. Den første ArcticSkillskonkurransen ble arrangert i
Kirkenes i 2016, og deltakerlandene
alternerer om å være vertskap for
den årlige konkurransen. Kirkenes
videregående skole er prosjekt
eier, og prosjektet er finansiert av
Kolaarctic. www.arcticskills.com
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Ungdomsbedrift
De fleste linjer ved skolen gir elevene mulighet til å
starte og drive ungdomsbedrift. Å utvikle og drive
ungdomsbedrift gir en god tverrfaglig kompetanse.
Elevene får også muligheter til reiser og utvikling i
møte med ungdom fra andre skoler og andre land.
Skolens ungdomsbedrifter deltar i konkurranser med
andre ungdomsbedrifter gjennom organisasjonen
«Ungt entreprenørskap».

UFA-klassen
Utdanningsforberedende kurs for minoritets
språklige elever.
UFA passer for elever som har kort botid i Norge,
eller har lite skolegang fra hjemlandet. I UFA
er fokuset på læringsstrategier som passer for
norsk skole. Vi jobber med norsk språk og fag
begreper som er nødvendig for å kunne gjennomføre et videregående skoleløp. I UFA har vi fagene
samfunnsfag, matematikk, naturfag, engelsk, norsk
og kroppsøving. I tillegg til faglig forståelse legges
det stor vekt på muntlig kommunikasjon. Elever som
velger å gå et år i UFA, bruker ikke av skoleretten sin.
Etter UFA kan elevene velge yrkesfaglig utdanning
eller studiespesialisering.
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Bygg- og anleggsteknikk
Bygg og anleggsteknikk ved kirkenes videre
gående skole har dedikerte lærere og har nye,
store romslige lokaler. Vi har mange prosjekter
både i skolen og i kommunen. Når du er ferdig
med Vg1 Bygg- og anleggsteknikk kan du hos oss
velge mellom tre veier videre på Vg2.

Vi tilbyr:
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk passer for deg som er
praktisk anlagt, har et godt håndlag, kan jobbe
selvstendig og nøyaktig, samtidig som du også
liker å samarbeide med andre.
Bygg- og anleggsteknikk ved Kirkenes
videregående skole har et godt samarbeid med
næringslivet i regionen, noe som gjør at du vil få
mulighet til spennende praksisplasser i forbindelse
med din yrkesfaglige fordypning. Elevene våre har
praksis ute i bedrift både på Vg1 og Vg2.

Vg2 Tømrer
Vg2 Rørlegger
Vg2 Anleggsteknikk

Din lokale snekker

Solheimsveien 14 C, 9900 Kirkenes
E-post: post@thk.as • Tlf. 78 99 85 00
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HA 1 Bolig AS er en Mesterbedrift og godkjent lærebedrift som setter stolthet for yrket
høyt og vår visjon er å levere god kvalitet til
kundene.
Som lærling hos HA 1 Bolig AS får du god
oppfølging og varierte arbeidsoppgaver
innenfor tømreryrket. Du vil jobbe med
erfarne snekkere som alle har svennebrev.
Etter endt læretid vil du sitte igjen med en
god praktisk og teoretiske kunnskaper om
tømrerfaget, samt mulighet for fast ansettelse
som tømrer.
• Gode lønnsvilkår
• Mange fridager
• Allsidig arbeidsdag
• Utføre noe praktisk med hendene

Myrullsvingen 1 C, 9912 Hesseng
Tlf. 481 38 950
E-post: post@ha1bolig.no
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Teknologi og industrifag
Er du praktisk anlagt og er interessert i å lage ting
ved bruk av verktøy og maskiner, er dette linjen
for deg. Her lærer du å bruke tekniske og digitale
redskaper for produksjon til industrien. Du lærer
å arbeide nøyaktig og løse tekniske utfordringer
sammen med andre og alene. Alle elever får prøve
ut yrker ute i bedrift to ganger i løpet av skoleåret,
både på Vg1 og Vg2.
For alle linjevalg har skolen velutstyrte og
tidsriktige verksted. Ved alle linjene er det et godt
samarbeid med næringslivet om praksisplasser og
lærlingeplasser.

Vi tilbyr:
Vg1 Teknologi og industrifag
Vg2 Industriteknologi
Vg2 Kjøretøy
Vg2 Bilskade, lakk og karosseri
Vg2 Anleggsteknikk
Vg2 Arbeidsmaskiner
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget
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Vurderer du å bli mekaniker?

Bilbransjen er et veldig spennende sted å være, og vi vil trenge flere flinke fagfolk i årene som kommer.
Med el- og hybridbiler følger det mer avansert teknologi, og dette stiller nye krav til fremtidens mekanikere.
• Lønn under læretiden • Gode muligheter for jobb etterpå
Ta kontakt med et av våre verksteder for å se om bilbransjen kan være noe for deg!
– Vi gleder oss til å møte fremtidens mekanikere!

Alta – Bardu – Finnsnes – Hammerfest – Tromsø – Vadsø – Vestre Jakobselv
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Elektro og datateknologi
Er du interessert i ny teknologi, og vil lære å lage
elektriske og elektroniske systemer?
Vil du lære mer om hva som skjuler seg inne i
sikringsskap, pc, forsterker, tv, eller vaskemaskin?
Vil du finne ut hvordan mye av teknologien vi
bruker daglig fungerer, og lage dette selv i praksis?

Vi tilbyr:
Vg1 Elektro og datateknologi
Vg2 Elenergi og ekom
Vg2 Arbeidsmaskiner
Vg2 Kjøretøy
Vg2 industriteknologi

Elektrofag passer for deg som
liker å arbeide nøyaktig, sikkert
og systematisk. Er du i tillegg
kreativ og s
 erviceorientert og liker
problemløsing kan elektrofag være
et godt valg for deg. Elever ved
elektroavdelingen ved Kirkenes
videregående skole har mulighet til
å delta i yrkesfagkonkurranser og
alle våre elever har utplassering i
bedrift både på Vg1 og Vg2.

kirkenes.vgs.no
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Restaurant- og matfag
Elever hos oss får tett oppfølging, og bred kompetanse innen yrkene som er relatert til matfagene.
Vi har stort fokus på teamarbeid, et inkluderende
læringsmiljø, utvikling og trivsel. Våre elever ender
ofte opp på de beste og mest anerkjente bedriftene og restaurantene over hele landet.
Hos oss er elevene med på å drive sin egen bedrift,
hvor de tar del i bærekraftig produktutvikling.
De påtar seg serveringsoppdrag samt tillaging
av mat på bestilling. Oppdragene kan variere
fra små arrangementer til bryllupsmiddager,
konfirmasjoner, og julebord.

Vi tilbyr:
Vg1 Restaurant- og matfag
Vg2 Kokk- og servitørfag

Vi har internasjonalt samarbeid
med både Russland, Finland og
Sverige, der elevene får muligheten
å delta i praktisk arbeid i ulike
arrangement. Våre elever får mulig
heten til å delta på ArcticSkills og
Skole-NM
Vi har et godt samarbeid med
næringslivet, Ungt Entreprenørskap
og opplæringskontorene.
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Frisør, blomster, interiør og
eksponeringsdesign (FD)
Frisørlinja i Kirkenes deltar på
Skolemesterskap, Finnmarks
mesterskapet, ArcticSkills og
Skole-NM.

På Vg1 FD har vi fokus på service, kommunikasjon
og nøyaktighet. Ferdigheter som er viktig i et
fremtidig yrke i fagfeltet. Gjennom opplæringen
vil vi legge til rette for at din estetisk sans, og
skaperglede utvikles. I studiet vektlegges elevens
utvikling av evne til kritisk tenkning og tekniske og
digitale ferdigheter.
Ved Kirkenes videregående skole tilbyr vi Vg2
frisør. I opplæringa har vi fokus på å gi elevene
god grunnopplæringen i teknikker innen klipp
og farge. Vi legger vekt på samarbeid og godt
læringsmiljø, og har lærere som er oppdatert på
trender og moter.
Frisørfaget passer for deg som er interessert i
mennesker, hårmote og velvære og ønsker et
kreativt yrke. Som frisør har du gode muligheter til
å utforme din egen arbeidsdag og få gode lønns-
muligheter.

Vi tilbyr:
Vg1 Frisør, blomster, interiør
og eksponeringsdesign
Vg2 Frisør
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Helse- og oppvekstfag
På avdeling for helse- og oppvekstfag har vi
gode klasserom og demonstrasjonsrom. Vi har
engasjerte lærere og varierte og faglig gode
praksisplasser. Våre elever har praksis ute i bedrift
både på Vg1 og Vg2. Etter Vg1 Helse- og oppvekstfag kan du velge mellom Vg2 Helsearbeiderfag
eller Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag.
På Vg2 Helsefag og Vg2 Barne- og ungdoms
arbeider jobber vi med konkurranse som metode,
og elever har mulighet til å konkurrere med elever
fra andre skoler i Finnmarksmesterskap, Norgesmesterskap og i konkurranse med elever fra de
andre Barents-landene i ArcticSkills.

Vi tilbyr:
Vg1 Helse- og oppvekstfag
Vg2 Helsefagarbeider
Vg2 Barne- og ungdomsarbeider

Du får en viktig, givende og trygg jobb
i helsetjenesten

helse-nord.no

Er du pasient, pårørende eller ønsker å jobbe
i Finnmarkssykehuset?
På nettsiden vår finner du all informasjon om tilbud,
behandling og ledige stillinger ved våre sykehus og klinikker.

www.finnmarkssykehuset.no
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Studiespesialisering (ST)
Studiespesialisering (ST) gir deg generell
studiekompetanse, som er inngangsbilletten
til en lang rekke studier ved universiteter og
høyskoler, både i Norge og i utlandet.
Ved Kirkenes videregående skole kan du
velge programfag innen realfag, språk, samfunnsfag og økonomi. Etter Vg1 kan du også
velge å ta Vg2 og Vg3 på den internasjonale
linja, International Baccalaureate Diploma
programme (IBDP).
Studiespesialisering passer for deg som
ønsker en akademisk utdanning, eller en
profesjonsutdanning innen helse, undervisning, ingeniørfag eller lignende.
Ved Kirkenes videregående skole har vi et
bredt fagtilbud som gir deg som elev mange
muligheter. Vi har engasjerte lærere, som
jobber tett med offentlige instanser, bedrifter og andre aktører, lokalt og globalt, for å
gi deg den beste og mest aktuelle undervisningen.

EN LEDENDE AKTØR INNEN

LEVENDE SJØMAT
• Dyrevelferd
• Grønn teknologi/logistikk
• Bærekraft
• Digital sporing
• Matopplevelser
• Forskning og utvikling
Besøk oss på våre digitale medier, og ta gjerne kontakt!

Norway King Crab
nck.no
norwaykingcrab
norwaylangoustine
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International Baccalaureate Diploma Programme
- Intercultural understanding and respect through
projects and supportive learning environment
Do you wish to study with supportive classmates
and teachers? Do you wish to take a combination of subjects from both natural and social
sciences and challenge yourself with critical
thinking? The International Baccalaureate aims
to develop inquiring, knowledgeable and caring
young p
 eople who help to create a better and
more peaceful world through intercultural under
standing and respect. IBDP Candidates excel in
time management and learning strategies and are
ready to step in to universities worldwide!
Kirkenes vgs IBDP promotes international
mindedness in daily schoolwork by providing
a multicultural learning environment with
many international students and teachers who
enrich the perspectives with their unique backgrounds. In addition to personalized tutoring
and learning environment, one of the most
important e
 xperience for our students is partici
pation in the annual Barents project. In the project
students push their own boundaries and learn
international cooperation with theirs peers from
the n
 eighbouring countries Russia and Finland.

Siden 1993 har Barel laget elektroniske produkter til
den internasjonale belysningsindustrien.
Vi er spesialisert på elektronikk for krevende og
farlige miljøer.

Som lærling hos oss jobber du med produksjon,
montering og feilretting av elektroniske komponenter,
og får tittelen produksjonselektroniker
etter bestått fagprøve.
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Kirkenes videregående skole
Hessengveien 10
9912 Hesseng
Kirkenes videregående skole,
anleggsavdelingen i Bjørnevatn
Fjellveien 12
PB 183
9910 Bjørnevatn
Sentralbord:
Telefon: 78 96 33 00
Hverdager fra 08.00 til 15.30

Trafikalt grunnkurs • Teorikurs • Klasse B, BE, S og mopedbil • Biler med manuell og automatgir

Tlf. 934 14 356 • www.trafikkskolenole.no • post@trafikkskolenole.no

· Concept: JS Media Tools A/S · 112242 · www.jsnorge.no

For søkere til Vg1 og Vg2 i videregående opplæring.
https://www.vilbli.no/nb/nb/no

