


Hva gir 
dette 

tilbudet?



Er det noen tilbudet 
ikke passer for?
• Anbefales ikke for elever som 

trenger realfagspoeng for å 
komme videre.

• Anbefales ikke for de som 
ønsker å være lærlinger 

• Evt for å få realfag må du da ta 
et 4.år

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

https://no.wikipedia.org/wiki/Trude_Mostue
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Etter vg1 velger 
du retning for de 
to neste årene:

• Det du kan velge mellom er:

- barne- og ungdomsarbeiderfag
- helsearbeiderfag



UNGT ENTREPENØRSKAP. 
Vg1 YFF og vg2 stud.spes fag

UB-løypa: http://ungdomsbedrift.no/

Hvorfor entreprenørskap:
https://www.ungdomsbedrift.no/UEUB/Laererrommet/Hvorfor
-entreprenorskap

http://ungdomsbedrift.no/
https://www.ungdomsbedrift.no/UEUB/Laererrommet/Hvorfor-entreprenorskap
https://www.ungdomsbedrift.no/UEUB/Laererrommet/Hvorfor-entreprenorskap


Yrkes Faglig 
fordypning (YFF)

• 1 året – entreprenørskap

• 3.året – praksis i bedrift



Internasjonalisering

Når du går på HO eller HOS hos oss får du mulighet til internasjonalisering, det vil si opplæring I 
bedrift i i utlandet

Elever fra det toårige løpet kan på vg2 helsearbeiderfag og barne- og ungdomsarbeiderfag
kan søke om å bli med til Finland i 14 med YFF

Elever ved HOS-løpet kan søke om å bli med til utlandet i 14 med YFF, mest trolig Danmark.



Helse og oppvekstfag 3-årig løp egner seg 
godt for den som:

• Liker å jobbe med mennesker
• Liker å være i aktivitet, at det skjer 

noe
• Tenker å gå videre på 

høyskole/universitet som 
barnehagelærer, lærer, sosionom, 
vernepleier, sykepleier eller noe 
helt annet som krever generell 
studiekompetanse. 

• Ønsker varierte dager da vi jobber 
mye med fag som skaper godt 
miljø, lek, samarbeidsøvelser mm



Førstehjelpsdag 

Vg2 elevene markører ved hjelp av 
Røde Kors

Vg1 elevene går rundt på ulike 

rom, der det spilles teater og 

Vg1 elevene må utføre førstehjelp

Veldig realistisk og lærerikt!



Barne- og ungdomsarbeider

• 0-18 år
• Arena: Barnehage, skole, 

SFO og ungdomsklubb
• Aktiviteter og lek som 

planlegges, 
gjennomføres og evalueres

• Samarbeider med ulike 
bedrifter 
om felles prosjekt



Helsefagarbeider

Helsefagarbeideren jobber i spesialhelsetjenesten, i psykisk 
helsevern på alle nivåer
og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i 
kommunal og privat sektor.

Jobber med utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull 
helsehjelp, med brukeren i sentrum.



Hvorfor tilbyr vi HOS?

• Vi har hatt erfaring med at mange som går ordinært Helse og 
oppvekst velger et 3.påbyggingsår 

• Dette kan være tøft for mange pga fagfordelinga, bl.a i faget norsk
• HOS gjør deg godt forberedt til studier!



For deg som liker å være sammen 
med andre, og som vil jobbe med 
mennesker, vise omsorg, ta ansvar 
og bry seg!

FREMTIDEN TRENGER DEG!
For mer informasjon ta kontakt med 
fagkoordinator Janne Hildrum Tyholdt
47 82 38 00, janty@trondelagfylke.no
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