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Se filmen

Velkommen til Senja vgs
Senja videregående skole er opptatt av at du som
elev skal trives på skolen samtidig som du lærer fag.
Derfor legger vi vekt på gode samtaler, respekt for
hverandre og ei positiv holdning.
Vi jobber for at du skal lære best mulig, og at det du
lærer skal hjelpe deg i framtida. Det betyr at det er
du som er i sentrum. De ansatte har fokus på at du
skal få være med på å ta avgjørelser. Undervisninga
legger vekt på du skal kunne jobbe på måter hvor du
lærer best. Du skal lære å lære. Det betyr at du forstår
hvordan du lærer, for da vil du lettere tilegne deg
kunnskap på sjølstendig vis. Vi tror på at det vil gjøre
deg mere motivert for å gå på skolen.

Vi har et godt og nært samarbeid med næringslivet.
Det betyr at lokale bedrifter ofte er innom skolen, og
dere elever får være ute i praksis hos dem. Det gjør at
du lettere skjønner hva som kreves i yrkeslivet og du
får muligheten til å innrette deg etter det.
Jeg lover at når du starter som elev hos oss, så skal
vi ta godt imot deg. Vi har i tillegg til lærerne mange
ansatte som vil hjelpe deg med å tilrettelegge
skolehverdagen.
Velkommen skal du være.
Stein Erik Svendsen
rektor, senja vgs

senja.vgs.no

På Vg1 får du
tilbud om:
- Båtførerprøven
- IMO 50

Naturbruk Blå

– for deg som elsker naturen!
Naturbruk Vg1
Fiske og fangst Vg2
Akvakultur Vg2

Ønsker du en spennende og fremtidsrettet jobb? Vil
du ha en variert arbeidshverdag? Fiskeri, havbruk og
akvakultur er internasjonale næringer i sterk vekst,
med mange jobbmuligheter innen alt fra fiskeoppdrett til forskning.
Det er stort behov for fagpersoner med utdanning i
fagene. Økt kompetanse og økt fokus på bærekraft
gjør oss i stand til å produsere sunn og god mat i
verdensklasse. Vi håper at flere ungdommer velger
Naturbruk Blå for å hjelpe oss med å nå disse målene.

På Vg2 får du
tilbud om:
- Fiskevelferdskurs
- Krankurs
- SRC radiokurs
mini
- Truck
- ROC radiokurs
- Kystskipper
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På Naturbruk Grønn
får du tilbud om:

Naturbruk Grønn

– fremtidens landbruk!
Naturbruk Vg1
Landbruk og gartnernæring Vg2
Landbruk Vg3 (yrkeskompetanse)
Påbygg til generell studiekompetanse

Naturbruk Grønn gir en god grunnutdanning for
den praktiske utøvelsen innen jordbruk, skogbruk,
gartneri og utmarksnæring. For deg som tenker å ta
høyere utdanning innen landbruk, vil kompetansen
du får være relevant for å løse framtidas utfordringer
innen miljø, energi og klima. Skolen har et velutviklet
samarbeid med næringslivet i Troms.
Skolegårdsbruket er rustet opp med melkerobot til
ku og mekanisert grovforlinje i geitefjøset.
I yrkesfaglig fordypning (YFF) har alle ungdoms
bedrift (UB), i Vg2. I tillegg tilbyr vi landbruk og hest
på Vg1 og Vg2.

- Trafikalt grunnkurs
- HMS- og plantevernkurs
(Vg3)
- Praksis innen arktisk
matproduksjon
- Villmarksliv (YFF)
- Fordypning hest (YFF)
- Jegerprøven
- Scooterlappen
- Traktorsertifikat

senja.vgs.no

International Baccalaureate
– Diploma Program
Diploma Programme Vg2 & Vg3

Would you like to become a knowledgeable, caring,
communicative critical thinker and a world citizen?
Then the 1B Diploma Programme is something for
you!
The programme focuses on developing thinking
skills, communication skills, social skills and research
skills when learning in a close-knit internationally
minded learning community.

We go more in depth in the six subjects chosen by
the student than the national system. All subjects
have a two-year cycle. We do research in all subjects.
Critical thinking is integrated in all subjects as well
as being a subject on its own (Theory of Knowledge).
Your teacher is your mentor and the class‘ learning
partner when preparing for externally assessed
exams after your two years. Communication skills
are developed so that we learn to communicate our
knowledge.
All subjects are taught in English and we follow
internationally recognized syllabi. The 1B Diploma is
valued and recognized by universities worldwide.
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Studiespesialisering

– for deg som vil vite litt mer
Du lærer (avhengig av dine fagvalg):
•
•
•
•
•
•
•

matematikk og andre realfag
ledelse og økonomi
historie, politikk og psykologi
språk
idrettsfag
mediakunnskap
andre teoretiske fag

Studiespesialiserende tilbyr både dybde og bredde
i de akademiske fagene, og gir deg kompetanse til
høyere utdanning nasjonalt og internasjonalt.
Virkelighetsnært, variert og verdibasert læring er våre
nøkkelord i samarbeidet mellom aktive elever og
lærere i klasserommet.
Vårt fokus er at vi alle skal nå vårt fulle potensial faglig
og sosialt, samtidig som vi er gode bidragsytere som
stiller konstruktive, kritiske spørsmål.
På Vg1 er alle fag obligatoriske, mens elever på Vg2
og Vg3 velger omtrent halvparten av sine fag selv,
såkalte programfag.

senja.vgs.no

Programområdet språk, 
samfunnsfag og økonomi
– for deg som er opptatt av
mellommenneskelige forhold
Innenfor dette programområdet går vi i dybden på
hvordan ulike system (bl.a. mellommenneskelige,
økonomiske, politiske og rettslige system) er bygd
opp og fungerer. Vi ser på hvordan vi alle er en del av
et system, hvordan vi kan påvirke det – samtidig som
vi selv påvirkes av systemet.
Dette lærer vi om i programfag som medie- og
informasjonsteknologi, rettslære, entreprenørskap og
bedriftsutvikling, sosiologi, sosialkunnskap og politikk
og menneskerettigheter. Kommunikasjon er en
viktig del av programområdet. Programfag som tysk,
spansk, samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig
litteratur og kultur kan velges.
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Programområdet realfag
– for deg som vil være med
å utvikle fremtiden

I programområdet realfag ser vi på hvordan naturen
og teknologien er oppbygd og fungerer. Hvordan
påvirker biologiske, kjemiske, fysiske og mate
matiske lover organismer og teknologiske installa
sjoner? Hvordan kan vi bruke denne kunnskapen for
å ha en bærekraftig utvikling, utvikle ny teknologi
og medisiner, eller bedre forstå og utvikle det
eksisterende? Med programfag som fysikk, kjemi,
biologi, matematikk og teknologi og forsknings
lære, kan man sikre seg denne dybdekunnskapen
og få den spesielle faglige fordypningen som
utdanning innenfor medisin og ingeniørfag krever fra
videregående utdanning.
Vi tilbyr også toppidrett og instrument, kor og
samspill fra andre programområder.
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Teknologi- og industrifag (TIF) – et
Du lærer:
•
•
•
•
•
•

om produksjonsplanlegging
og produksjonsprosesser
om automatisering og
programmering av roboter
om maskiner og
produksjonsutstyr
om kjøretøy og transport
om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
om helse, miljø og sikkerhet

Teknologi- og industrifag Vg1
Her lærer du å utvikle godt håndlag og nøyaktighet.
Du vil arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre. Interesse for teknologi er viktig,
og utdanningsprogrammet fører frem til yrker
innen k
 jemisk prosessindustri, skipsindustri, mat
produksjon, bilbransjen, transport og logistikk.

Bilskade, lakk og karosseri Vg2
Du lærer om skadevurdering, reparasjon, konstruk
sjon, ombygging og lakkering av kjøretøyer. Det
er muligheter for å bli lærling innen følgende fag
områder: Billakkerer, bilskade, chassis-påbygger eller
bilpleiefaget.

senja.vgs.no

sikkert karrierevalg!
Arbeidsmaskiner Vg2

Kjemiprosess- og laboratoriefag Vg2

Du lærer om vedlikehold og reparasjon av arbeidsmaskiner benyttet i landbruk og anleggsvirksomhet. Opplæringen gir praktiske ferdigheter, faglig
innsikt og evne til selvstendige vurderinger. Det
er muligheter for å bli lærling innen følgende fag
områder: Anleggsmaskin, landbruksmaskin, truck- og
lift-mekanikerfaget.

Dette utdanningsprogrammet gir deg mulighet
til å lære om kjemi, laboratorieteknikker, prosess
styring, produksjon og vedlikehold. Du kan gå videre
som lærling innen kjemiprosess eller laboratorie
faget.

Kjøretøy Vg2
Opplæring i vedlikehold av kjøretøy for person og
godstransport. Du kan bli lærling innen følgende
fagområder: Bilfaget lette kjøretøy, tunge kjøretøy,
hjulutrustning, motorsykkel, reservedel og motor
mekanikerfaget.

Transport og logistikk Vg2
Faget Bransjeteknikk gir deg muligheten til å ta
truckførerbevis og førerkort kl. B, opplæring innen
løfteoperasjoner, logistikk, transport, dokumenta
sjon og lastsikring. Du kan bli lærling innen følgende
fagområder: Yrkessjåfør, logistikk, eller kran- og
løfteoperasjonsfaget.
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Helse- og oppvekstfag

– for deg som vil gjøre en forskjell
Du lærer:
•
•
•
•
•
•

om helsefremmende arbeid
om fysisk og psykisk helse
om hvordan kroppen er oppbygd
om kommunikasjon og samhandling
om barn og unges utvikling
om kost, ernæring og hygiene

Ambulansefag Vg2 / Vg3
Ambulansefag handler om yrkesutførelse innenfor akuttmedisinsk behandling og transport av
pasienter. Programfagene skaI gjøre elevene i stand
til å fungere godt i tverrfaglig samarbeid, arbeide
selvstendig under tidspress og ofte under vanskelige
forhold. Elevene skaI lære seg å kommunisere med
og gi profesjonell omsorg til alle brukerne. De skal
utvikle evnen til kritisk tenkning og utvikle evne til
godt profesjonelt faglig skjønn.
I løpet av skolegang og lærlingetid forventes det
at de tilegner seg kunnskap og lærer hvordan
ambulanseoppdragene kan utføres på en trygg og
sikker måte. Elevene skaI også lære seg å undersøke,
vurdere og gjennomføre pasientbehandling – og ta i
bruk avansert medisinskteknisk utstyr.
Dette studiet vil gi deg generell studiekompetanse, samtidig som du får en praktisk opplæring i
Ambulansefaget. Det gir deg en mulighet til å velge enten høyskole/universitet eller å bli lærling i
Ambulansearbeiderfaget.

senja.vgs.no

Restaurant- og matfag

– for deg som brenner for kvalitet
Restaurant- og matfag Vg1
Kjøttfag og næringsmiddelindustri Vg2
Kokk- og servitørfag Vg2

Velger du Restaurant- og matfag, åpner det seg
spennende fremtidsmuligheter både lokalt, nasjonalt
og internasjonalt. Utdanningen fører til yrker i hotell-,
restaurant- og næringsmiddelindustrien, men også
arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-,
bake- og konditorvarer. Du lærer om egne og andres
kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler,
kosthold og helsefremmende livsstil.

Du lærer:
•
•
•
•
•

om kosthold, næringsmidler og ernæring
tilberedning og servering av mat
behandling av råvarer, mat og drikke
om mattradisjoner
om helsefremmende livsstil og hygiene
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Salg, service og reiseliv

– for deg som er «serviceminded»
Du lærer:
•
•
•
•
•
•

økonomisk og bærekraftig drift
om markedsføring, entreprenørskap og
innovasjon
administrasjon og digitale verktøy
om reiseliv og turisme
kundebehandling og salg
planlegging og gjennomføring
av sikkerhetstiltak

Salg, service og reiseliv Vg1
Kan du tenke deg å jobbe med kundebehandling? Ønsker du å være bedriftens ansikt utad?
Programområdet gir deg mulighet til å bli vekter,
administrasjons-, reiselivs- eller salgsmedarbeider.

Salg og reiseliv Vg2
Dette programområdet gir god forståelse innen
områdene markedsføring, kultur, service, lønnsomhet og produktutvikling.

Service og sikkerhet Vg2
Programfaget handler om å yte og tilpasse service
til ulike målgrupper. Her vil du lære å koordinere og
administrere driftsoppgaver, forebygge og håndtere
risikosituasjoner.

LENVIK BILLAKKERING
Vi kan foreta følgende tjenester:
Karosseri, opprettings- og lakkeringsoppdrag
Plastsveising av støtfangere
Anskaffelse av brukte deler til de fleste bilmerker
Anskaffelse av originale ”Klokkerholm” deler
Lakkering av buss og lastebildeler

www.felleskjopet.no
Finnfjordeidet, 9300 Finnsnes • Tlf. 77 84 38 00
lenbillakk@outlook.com

senja.vgs.no

Tilbud på
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Innføringsklasse
Innføringsklassen er for elever med minoritets
språklig bakgrunn som trenger bedre norskkunn
skaper og lære fagbegreper før de starter det
ordinere utdanningsløpet. Innføringsklassen gir
elevene det grunnlaget de trenger for å begynne
videregående skole. God og effektiv læring i små
grupper med tett elevoppfølging.
Påbygg
Du kan ta påbygging til studiekompetanse etter
fullført Vg2 yrkesfag, yrkeskompetanse eller fag- og
svennebrev. Påbygging gir deg fagene du mangler
for å få godkjent generell studiekompetanse.
Voksenopplæring
I samarbeid med andre skoler i fylket tilbyr vi voksenopplæring i yrkesfag for voksne som ikke har fullført
videregående skole.
Agronomkurs for voksne
Gjennom dette kurset, som går over to år, kan du ta
utdanning samtidig som du er i jobb. Opplæringen
foregår på skolested Gibostad, og går over ni helgesamlinger, og med avsluttende eksamen hvert år.

Bergsbotn, 9385 Skaland
Tlf: 77 85 97 00 • Faks: 77 85 97 10

E-post: akvafarm@brkarlsen.no

Senja videregående skole som lærebedrift
Senja videregående skole er godkjent som lære
bedrift innen flere fag, blant annet kontor- og
administrasjonsfaget, IKT-servicefag, barne- og
ungdomsarbeiderfaget og institusjonskokk.
Kantiner
Du finner våre trivelige og moderne kantiner på
begge våre skolesteder. Kantinene har et rikholdig
utvalg varer og serverer varm lunsj hver dag. Her er
det fokus på at elevene skal ha tilgang til næringsrik
og sunn mat.
lnternat og hybelhus
Senja videregående skole tilbyr to bo-alternativer for
elever ved skolen. Internatet i Finnfjordbotn og hybelhusene på Gibostad.
Nærområdet
Skolestedene ligger i naturskjønne omgivelser og gir
rike muligheter for friluftsaktiviteter. I nærområdene
finnes lysløyper, svømmehaller og fotballbaner. I
tillegg finnes det i Finnfjordbotn f riidrettsanlegg og
innendørs flerbrukshall.

www.nergard.no

Rekrutterer og skaffer kvalifisert arbeidskraft til bonden.
Lønnsadministrasjon • Bestill klauvskjæring hos oss • Kursarrangør
Kjøp gjødslingsplan og jordprøvetaking hos oss • Bestill funksjonstesting av åkersprøyte
Ta kontakt for rådgiving innen skogbruk
Skogsveier • Skogplanting • Virkeskontrahering

Bilverksted Finnsnes
Storgata 49

Service
EU-kontroll
4Hjulskontroll
AC-service
Små og store reprasjoner

PÅ TIDE MED
SERVICE?
Bestill time nå!

Vi har reservedeler og tilbehør
til alle biler!

Foto: Jo Jorem Aarseth

Tlf. 77 84 02 58
E-post: sralbrig@online.no

Telefon: 777 22543
E-post: post@landbruknord.no
www.landbruknord.no

NIBIO er et av Norges største forskningsinstitutt med ca. 700 medarbeidere.
Vi bidrar til matsikkerhet og mattrygghet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og
verdiskaping i hele landet, gjennom forskning og kunnskapsproduksjon.
I Nord-Norge er NIBIO særlig opptatt av arktisk landbruk, utmarksbruk,
reindrift, algeproduksjon, kulturlandskap, dyrevelferd, lokal mat og genetiske ressurser.
Postboks 115, 1431 Ås // Tlf. 406 04 100 // post@nibio.no // www.nibio.no

www.opplering.no

Våre medlemsbedrifter innen Restaurant og Matfag

– her kan du få læreplass

www.mydland.no

www.realoutdoorfood.com

www.solbergpettersen.no

www.koktogklar.no

www.bakehuset.no

www.spar.no

www.nortura.no

www.tine.no

www.opplering.no

Våre medlemsbedrifter innen Kjemiprosess
– her kan du få læreplass

www.nordicpharma.net

www.tine.no

www.koktogklar.no

www.nortura.no

Besøksadresse
Senja vgs, Finnfjordbotn
Løksebakken 55
9308 Finnsnes

Postadresse
Senja vgs, Finnfjordbotn
Løksebakken 55
9308 Finnsnes

Senja vgs, Gibostad
Gisundveien 9
9372 Gibostad

Senja vgs, Gibostad
Gisundveien 9
9372 Gibostad

Tlf. 77 85 08 00 – senja.vgs@tffk.no – www.senja.vgs.no
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