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In
tro ved

 rektor

Kjære 10-klassing!

Hva er viktig for deg når du skal 
velge skole?

Velger du Vennesla vgs. kan vi ikke 
love at du kommer til den mest 
fancy skolen med det feteste 
inngangspartiet eller den største 
kantina. Men velger du Vennesla 
vgs. kan vi love deg følgende:

Du vil møte en skole som ser deg. 
Som bryr seg. Som vil ditt beste.
Du vil møte dyktige lærere som er 
stolte av fagene sine. Lærere som 
er faglig sterke og oppdaterte, og 
som gir jernet. Læreren som sitter 
oppe den halvtimen ekstra på kvelden, for å finpusse 
opplegget til dagen etter. Læreren som slukker lyset til 
verkstedet like før alarmen settes på klokka 10 på kvelden – 
og vet at alt er klart for en god dag på verkstedet i morgen.

Velger du Vennesla vgs. kommer du ikke til den største 
skolen, eller den som ligger mest sentralt, men:

 » Vi kan love at du vil få varierte dager. 
 » Vi kan love en skole som satser på tverrfaglighet.
 » Vi kan love en skole som bruker teknologi og forskning 

som en naturlig del av undervisningen.
 » Vi kan love deg en skole som gjør deg klar for læretid 

eller videre studier. 
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Ved å velge studiespesialiserende ved Vennesla vgs. 
blir du godt forberedt på videre studier. Vi gjør alt for 
at du som elev ved studiespesialisering skal være 
best mulig forberedt til videre studier etter tre års 
skolegang hos oss.

Redd for å ikke trives? Slapp av – vi har tenkt på det. 
På vg1 har vi fire faste kontaktlærere som sørger for at 
nye elever blir tatt imot på beste måte. Fire rutinerte 
kontaktlærere som har som viktigste oppgave å sørge for 
at oppstarten for deg som elev går bra. Som har gode og 
velprøvde opplegg for at du skal finne deg til rette, trives, 
blomstre og lære.

Vi vet at å jobbe med fag på ulike måter, mye praktisk 
arbeid og mulighet for fordypning i oppgaver over tid gir 
læring. Vi har derfor helt nye rom hvor du og dine med-
elever kan jobbe med ulike prosjekter innenfor både 
teknologi og forskning. 

Velger du studiespesialisering, er du ikke ferdig med 
valgene du må ta. Etter første året, kan du fordype deg i 
det (programområdet) du synes er mest interessant. Vi 
tilbyr et bredt utvalg programfag på vg2 og vg3. Du kan 
velge ulike pakker med fag innenfor realfag, samfunnsfag 
og økonomifag. Eller du kan velge fag på tvers av de ulike 
områdene. Dette kan du lese mer om på de neste sidene.

S
tu

d
iesp

esialiserin
g

Vi brenner for våre fag og forsøker å gjøre 
fagstoffet så relevant, spennende og gøy 
som mulig for at dere skal bli best rustet mot 
verden som kommer.

Brandon Trung Moen 
og Hanne Tobiassen,
kontaktlærere vg1 studiespesialisering
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Har du lyst å lære mer om samfunnet vårt, sosialt 
samspill, om historie og filosofi? Delta i regionale og 
nasjonale forskningskonkurranser? Synes du det er 
spennende med utviklingen av samfunnet du selv 
lever i? Er du interessert i livsfaser, samfunnsproblemer, 
velferdsstat og menneskerettigheter? 

Velger du samfunnsfaglig spesialisering kan vi love at du 
vil møte lærere med stor faglig tyngde, og som virkelig 
brenner for fagene sine. Dette tror vi smitter over på deg 
som elev. 

Ved å velge samfunnsfaglige programfag, får du forske på 
spennende teorier og emner som interesserer deg. Du vil 
jobbe med teori, men det vil også bli mye praktisk arbeid. 
Du får mulighet til å innta forskerrollen, undersøke dine 
egne problemstillinger, og delta i lokale og nasjonale 
forskningskonkurranser.

Innenfor samfunnsfagene tilbyr vi disse fagene som vil gi 
deg et godt og helhetlig grunnlag for videre studier. 

S
am

fu
n

n
sfag

Fag VG2 VG3
Samfunnsfag Sosiologi og 

sosialantr. (5 t)
Sosialkunnskap 
(5 t)

Filosofihistorie Historie og 
filosofi 1 (5 t)

Historie og 
filosofi 2 (5 t)

Samfunnsfaglig
matematikk

Matematikk S1 
(5 t)

Matematikk S2 
(5 t)
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Lar du deg fascinere av naturlover, vitenskap, teknologi 
og tall? Liker du praktiske tilnærminger og prosjekt-
basert arbeid? Trenger du spesiell studiekompetanse 
til videre studier? Kan du tenke deg å utvikle tekno-
logiske produkter? Jobbe med utstyr som 3D-printer, 
laserkutter, roboter og mikrokontroller med en rekke 
sensorer?

I realfagene får du fordype deg i fagene, utvikle nysgjerrig-
heten og skapergleden. Flere av realfagene har egne rom 
med oppdatert og moderne utstyr. Ved å velge realfag 
lærer du å arbeide med prosjekter i team, noe som kommer 
godt med i fremtidig studie- og yrkesliv. Du kan samar-
beide med elever fra ulike utdanningsprogram, og bruke 
nytt og spennende utstyr.

På Vennesla vgs. er vi stolte over å ha et godt utvalg av 
realfag, og dyktige lærere som virkelig gir alt for elevene 
sine. For tiden tilbyr vi følgende realfag:

R
ealfag

Fag VG2 VG3

Matematikk for 
realfag

R1 (5 t) R2 (5 t)

Samfunnsfaglig 
matematikk

S1 (5 t) S2 (5 t)

Fysikk Fysikk 1 (5 t) Fysikk 2 (5 t)

Kjemi Kjemi 1 (5 t) Kjemi 2 (5 t)

Biologi Biologi 1 (5 t) Biologi 2 (5 t)

Teknologi og 
forskningslære

TOF 1 (5 t)
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Har du interesse for næringsliv, økonomi og handel? 
Kunne du tenke deg å bli økonom eller eiendomsmegler, 
starte egen bedrift eller drive med salg og markeds-
føring? Velger du næringslivsfag vil du møte lærere 
med arbeidserfaring innenfor regnskap/finans, butikk/
salg og oppstart av egen bedrift.

For å få et godt grunnlag for videre studier tilbyr vi en pakke 
med fag som kan være gode å ha.

Med denne pakken får du solid kompetanse innenfor 
bedriftsøkonomi. Du vil kunne føre regnskap, analysere 
regnskap, og gjøre økonomiske beregninger for bedrifter. 
Velger du i tillegg samfunnsfaglig matematikk får du raskt 
et solid grunnlag for å gjøre gode økonomiske beregninger.

I markedsføringsfaget vil du lære alt som må gjøres fra du 
får en god forretningside, til du driver en bedrift med faste 
kunder. I tillegg vil du med engelsk ha et stort fortrinn 
både i videre studier og senere jobb, ved at du behersker 
det språket som blir stadig mer og mer brukt innenfor det 
norske næringslivet.

Fag VG2 VG3
Økonomi/
regnskap

Økonomistyring 
(5 t)

Økonomi og 
ledelse (5 t)

Markedsføring Markedsføring 1 
(5 t)

Markedsføring 2 
(5 t)

Engelsk Engelsk 1 (5 t) Engelsk 2 
(Internasjonal 
engelsk) ( 5 t)

Samfunnsfaglig 
matematikk

S1 (5 t) S2 (5 t)

N
æ

rin
g

slivsfag
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Hva med et avbrekk i hverdagen. Bruke kroppen. 
Bevege deg, samtidig som du har det sosialt og aktivt. 
Bli godt kjent med klassekameratene dine på andre 
måter enn i klasserommet. Overnattingsturer på fjellet.

Breddeidrett tilbyr deg alt dette. Du får prøve varierte 
idretter – noen kjente, og kanskje noen ukjente. Idretter 
som surfing, golf, padel, frisbeegolf, klatring og fjellturer. 
Du vil få opplæring i basistrening, utholdenhet og styrke, 
blant annet gjennom samarbeid med fysisk trener for Vipers. 

Vennesla vgs. tilbyr 5 timer breddeidrett på vg2 og vg3. 
Vi synes det er et fint avbrekk for mange elever – noe 
som både gir ekstra energi og tid til de andre fagene i 
skolehverdagen.

B
red

d
eid

rett

I breddeidrett møter du mange ulike idretter, 
men viktigst er at det skal oppleves gøy, aktivt 
og sosialt for alle.

Terje Nesland, 
lærer i breddeidrett
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Har du lyst å jobbe med mennesker? Barn, unge, eldre 
eller andre som trenger omsorg? Vil du ha praksisnær 
undervisning som er tydelig rettet mot fremtidige 
yrker som helsefagarbeider, helsesekretær, tannhelse-
sekretær og apotektekniker? 

Skolen vår er langt fremme på teknologifronten også 
innen helsefagene. Vi har derfor bygget vår egen leilighet, 
spekket med den mest moderne velferdsteknologien som 
finnes i markedet.

Ved å velge helse- og oppvekst kan du tidlig spesialisere 
utdanningen din, samtidig som du har store muligheter 
for å bygge den ut. Du får lære ting som du får prøvd ut i 
yrkesrettet praksis, både høst og vår. Du kan få reise på en 
ukes studietur til Praha, og noen elever får mulighet til å ha 
praksis der. Du vil også få felles temadager med fokus på 
både faglig og sosialt innhold. 

H
else- og

 op
pvekstfag

Har du lyst til å jobbe med mennesker? 
Ønsker du å lære mer om relasjoner og hvordan 
kroppen fungerer?  Da er helse- og oppvekstfag 
plassen for deg.

Monica Jerstad Pedersen, 
lærer i helse- og oppvekstfag
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Er drømmen din å jobbe på apotek? Vil du fordype deg i 
kunnskap om legemidler og andre apotekvarer? 
Ønsker du å lære kundeveiledning både når det kommer 
til resept og selvvalg? Har du lyst å kunne håndtere 
apotekenes dataprogram?

Som eneste skole i Agder, tilbyr Vennesla vgs. utdannings-
programmet apotektekniker. Her vil du lære det som trengs 
for å kunne jobbe i apotek. Du vil lære om varehåndtering 
og hvordan du yter god service. Du vil lære om samarbeid 
mellom aktuelle yrkesgrupper, og du vil få opplæring i 
helsetjenester, for eksempel vaksinasjon på apotek.

A
p

otektekn
iker

Er du serviceinnstilt? Liker du gi gode råd, 
veilede og ekspedere kunder? Da vil et yrke 
som apotektekniker være et godt valg for deg.

Anne Kristine Aase Ugland, 
lærer på apotektekniker
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Høres yrker som industrimekaniker, offshorearbeider, 
prosessoperatør eller CNC-operatør spennende ut? 
Har du lyst å lære i et klasserom med god maskinpark 
og stort fokus på teknologi og fornybare energikilder? 
Liker du praktisk læring og tverrfaglig samarbeid?

På teknologi- og industrifag vil du møte det nyeste innen-
for datastyrt maskinpark, robot-teknologi og utstyr som 
gjør det mulig å forske på solceller og vindturbiner. Her 
settes teknologi sammen til en helhetlig prosess. Vi har 
tro på “learning by doing” – med mye praktisk opplæring! 
Elever fra Vennesla vgs. er tradisjonelt svært attraktive 
i næringslivet, og det vil være et stort behov for fagfolk, 
både nå og i fremtiden.

Tekn
olog

i- og
 in

d
u

strifag

I jobben min kan jeg kombinere fagfeltet mitt 
med å forme, hjelpe og skape engasjerte 
elever med sans for teknologi.

Jan Frode Sløgedal, 
lærer på teknologi- og industrifag
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Drømmer du om å kjøre store kjøretøy eller utføre store 
løfteoperasjoner med kran?  Jobbe med lager og logistikk?

Da kan vg2 transport og logistikk (løfteoperasjoner) være 
tingen for deg.

Vennesla vgs. er eneste skole vest for Arendal i Agder som 
tilbyr vg2 transport og logistikk (løfteoperasjoner). Dette er 
et vg2 løp du kan ta etter TIF på Vg1.

I moderne lokaler med nye digitale løsninger vil du lære om 
transport av personer og gods samt effektiv vareflyt.

Du lærer å kjøre gaffeltruck, bruke løfteutstyr, og tilbys hele 
den obligatoriske opplæringen for førerkort kl. B.

Tran
sp

ort og
 log

istikk

Fra høsten 2022 vil Vennesla vgs. kunne tilby bygg og 
anleggsteknikk vg1. Og året etter vil vi også kunne tilby 
tømrer vg2.

Dette er utdanningsprogrammet for deg som ønsker å bli 
tømrer, murer, maler eller rørlegger – for å nevne noen få 
av mange yrker du kan gå videre med. Sjekk ut 
www.vilbli.no for mer informasjon.

Allerede første året vil du utvikle grunnleggende kompe-
tanse innenfor vedlikehold av bygninger, anlegg, veier, 
vann- og avløpsinfrastruktur og annen infrastruktur. 
Du vil få kunnskap om materialer, verktøy, bygg- og 
anleggsprosesser. Det er alltid sterkt fokus på helse, miljø 
og sikkerhet. Du vil få prøvd deg innen flere av de ulike 
områdene du kan ta videre på vg2.

Vi regner med å ha et helt nytt bygg 
stående ferdig på skolen fra høsten 
2023. For skoleåret 2022/23 vil under-
visningen foregå i leide lokaler utenfor 
skolen.

B
yg

g
 og

 an
leg

g
stekn

ikk

Vi bygger fremtiden sammen.

Dag Svendsen, 
avdelingsleder
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Liker du å jobbe med folk? Virker det gøy å lage sin egen 
reklame, eller hva med å starte opp din egen bedrift? 
Da kan salg, service og reiseliv være tingen for deg!

Som elev på salg, service og reiseliv vil du få varierte dager 
med mye læring. Du vil lære å føre regnskap, lage reklame-
film, planlegge turer og gjennomføre disse. Du vil være 
med og utvikle egne ideer til ungdomsbedrift, og drive 
selve bedriften sammen med andre i klassen. 

Du vil raskt komme ut i praksis. Første året vil du bli utplas-
sert en hel dag i uken – gjerne innenfor salgs- og butikk-
yrket. Andre året vil du bli utplassert tre uker sammenhen-
gende, både høst og vår. Ofte ender våre elever med å gå 
ut i lære i bedriften de har hatt praksis i. 

Reiseliv er en viktig del av faget. Vi arrangerer derfor over-
nattingstur et sted i Norge første året. Andre året blir det 
en utenlandstur på en ukes tid. London har tidligere vært 
et populært reisemål.

S
alg

, service og
 reiseliv

Du vil møte dyktige, engasjerte og kreative 
lærere, som vil gjøre alt de kan og mer til for at 
du skal trives hos oss.

Jon Edvard Dybvik, 
lærer i salg, service og reiseliv
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Vennesla vgs. tilbyr elektro og datateknologi vg1. Her 
lærer du mye grunnleggende som har med elektriske og 
elektroniske systemer å gjøre. Oppkobling, program-
mering og testing av kretser, styringer og utstyr er 
sentralt. 

Som elev på «elektro» vil du møte dyktige lærere med solid 
arbeidserfaring fra bransjen. Du vil få rikelige muligheter 
til å arbeide både teoretisk og praktisk i verkstedet med 
både tradisjonelle elektrooppgaver og ny teknologi som 
roboter, microprosessorer, smarthus og vind- og solkraft.  
På vårparten vil det i tillegg bli en utplasseringsperiode i 
en bedrift. 

Samarbeid på tvers av utdanningsområder vil det også bli 
muligheter for. I vårt nye Makerspace vil du kunne samar-
beide med elever som tar helt andre fag, og sammen finne 
og teste ut både praktiske og teoretiske løsninger på ulike 
problemstillinger fra arbeidslivet. 

E
lektro og

 d
atatekn

olog
i

Læring skal være spennede og ikke minst gøy. 
På Vennesla videregående har vi utstyret og 
tiden vi trenger for å gjøre en morsom idé til 
virkelighet.

Andreas Magnussen, 
lærer i elektro og datateknologi
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Er du usikker på om du skal velge yrkesfag eller 
studieforberedende? Er du usikker på om du har lyst til 
å studere? Du kan få generell studiekompetanse selv 
om du velger yrkesfag på videregående. 

Vennesla vgs. tilbyr påbygg til generell studiekompetanse. 
Du kan søke «påbygg» dersom du har bestått vg2 yrkes-
fag. Det er også mulig å ta «påbygg» etter endt læretid. 
Trygge, erfarne og solide lærere sikrer god gjennomføring 
av påbyggingsåret, og at du som elev er klar for å ta fatt på 
videre studier.

P
åbyg

g

Strever du med å gjennomføre skolehverdagen? Har du 
andre ting i livet ditt som forstyrrer skolehverdagen? 
Har du behov hor støtte og motivasjon for å klare å ta en 
utdanning? Ønsker du å komme tilbake til skolen?

Venneslabrua er et prosjekt for deg mellom 15 og 24 år 
som er bosatt i Vennesla kommune, og som er elev ved en 
av skolene i Vennesla kommune. Vi tilbyr støtte, veiledning 
og hjelp mot ditt mål om fullført skolegang eller fagbrev. 
Vi er opptatt av at du skal blir hørt og sett, dine ønsker og 
behov blir tatt på alvor. Vi ønsker å finne gode løsninger 
sammen med deg, ikke for deg. 

Ønsker du hjelp fra oss, kan du kontakte en av ungdoms-
veilederne, kontaktlæreren din, eller rådgiveren din.

V
en

n
eslab

ru
a

Jeg elsker å undervise. Hver gang jeg går inn 
døra til klasserommet har jeg som mål å gjøre 
dagen til elevene mine litt bedre!

Ingunn Thomassen, 
lærer på påbygg
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Høsten 2021 åpnet vi vårt eget Makerspace. Dette er 
et rom med my-e ulike teknologier, hvor elever fra ulike 
utdanningsprogram kan løse faglige problemer sammen.

God kompetanse på moderne teknologi og evnen til samar-
beid på tvers av ulike yrker vil være en etterspurt egenskap i 
fremtidens arbeidsmarked. Slik sett tenker vi at Makerspace 
vil gjøre våre elever svært godt forberedt til arbeidsmarkedet 
som venter etter lærertid eller endte studier.

Velger du studiespesialisering vil du på vg2 kunne velge 
det praktiske faget teknologi og forskningslære (TOF). 
Her får du 5 timer i uken hvor du lærer om teknologi i 
praksis. Med lærere som brenner for faget vil du garantert 
utvikle dine evner til å løse teknologiske utfordringer. 

M
akersp

ace

Skoledagen blir ikke den samme uten en god frokost. 
Og hva er vel bedre enn å spise en skikkelig frokost i 
kantina sammen med dine klassekamerater?

Skolefrokosten hos oss foregår mellom første og andre 
time, slik at du som elev slipper å måtte møte ekstra tidlig 
for å få frokost. Kantina tilbyr en typisk norsk frokost, med 
brødmat og pålegg. I tillegg til havregrøt og frokostblanding.

Vår erfaring er at elevene trives med en god og sosial start 
på dagen. I tillegg er vi opptatte av at sunn kost gir eleven 
mer energi og bedre læring!

S
kolefrokost
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Alt om studiene finner du på 
vennesla.vgs.no

58.2772850879481,7.972195432674833

Vennesla videregående skole

venneslavgs
kontakt@vennesla.vgs.no
38 15 24 00
Kommeren 1, 4700 Vennesla
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