VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
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HELSE- OG
OPPVEKSTFAG

VI DE R E
DU LÆRER
• Å ta vare på egen og andres helse
• Å gi omsorg til mennesker i ulike aldre

KOMMUNIKASJON
OG SAMHANDLING
HELSEFREMMENDE ARBEID
YRKESUTØVELSE
PROSJEKT TIL FORDYPNING
NORSK
ENGELSK
MATEMATIKK
NATURFAG
KROPPSØVING

med studiespesialisering
3-årig tilbud

• Å kommunisere godt med mennesker
• Å løse konflikter og bygge relasjoner
DU BØR VÆRE
• Interessert i å arbeide med mennesker
• Opptatt av å skape gode relasjoner
• Interessert i å arbeide både praktisk og teoretisk
• Samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
• God til å samarbeide med andre
DU OPPNÅR
• Generell studiekompetanse og kan ta
høyere utdanning
• En fordypning i programfag innenfor helse- og
oppvekstfag som kan være nyttig om du skal
studere for eksempel til lærer, barnehagelærer, 		
sykepleier, vernepleier ol.
OPPTAK TIL HØYERE UTDANNING
• Med generell studiekompetanse kan du søke
de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

SAMFUNNSFAG
VALGFRITT PROGRAMFAG
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FAG

• Å være en profesjonell yrkesutøver
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D U

VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
Besøksadresse: Stiklestad allé 8, 7654 Verdal
tlf. 74 11 46 00 / verdal.vgs@ntfk.no
Les mer på vilbli.no

EN VARIASJON
MELLOM FELLESFAG
OG PROGRAMFAG

HELSE- OG OPPVEKSTFAG
Passer for deg som vet at du ønsker å
studere etter videregående skole og som
også ønsker å ha med deg programfagene
fra helse- og oppvekstfag.

RETNING 1

SAMMEN OM LÆRING
OG UTVIKLING
RETNING 2

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG

BEDRIFTSOPPLÆRING I

HELSEARBEIDERFAG

• Du lærer om barn og unge
i alderen 0 - 18 år

• Barnehager

• Helhetlig menneskesyn

• Skoler

• Aktivisering

• Utvikling og behov

• SFO

• Kosthold

Tilbudet gir en fin variasjon mellom
fellesfag og programfag i tre år.

• Planlegging og aktivisering

• Andre aktivitetstilbud

• Kommunikasjon

• Kosthold

• Yrkesrollen

• Kommunikasjon

• Mennesker med spesielle behov

Du får opplæring i bedrift alle tre årene.

• Yrkesrollen

• Pleie, omsorg og forebygging

• Spesielle behov

Du kan velge barne- og ungdomsarbeiderfag eller helsearbeiderfag.

• Livsglede for eldre

• Musikk og drama

• Helse og sykdom

Tilbudet gir ikke fagbrev.

BEDRIFTSOPPLÆRINGEN I
• Sykehjem/bo- og helsetun
• Hjemmebaserte tjenester
• Tiltak for funksjonshemmede
• Andre steder der man gir omsorg og pleie

