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Studiespesialisering

Musikk

Studiespesialisering ved Orkdal 
 vidaregåande skole gir deg mange valg. 
Vi legger til rette for god og  individuell 
oppfølging slik at du har mulighet til å 
velge den utdanninga du drømmer 
om. Vi tilbyr faglig bredde innen språk, 
 samfunnsfag og realfag. 

Elevene våre oppnår gode faglige 
resultat. Orkdal vgs er opptatt av gode 
klassemiljø, fordi vi vet at trivsel gir best 
grunnlag for læring. 

Fasiliteter
Kanonbra kantine med gratis frokost! Vi 
har Folloparken med benker og flotte 
uteområder, nye bygg med moderne 
 realfagsfløy, lyse klasserom, bibliotek og 
 mange grupperom. 

På Musikk, dans, drama vil du 
spille og synge og samtidig få 
generell studiekompetanse. Du 
får  individuelle hovedinstrument
timer, og du vil få delta på mange 
 konserter og forestillinger. 

Du får god trening i å jobbe 
 kreativt og selvstendig, både 
 individuelt og i grupper. Du får 
anledning til å lede prosjekter, 
og du vil bli tryggere i situasjoner 
 foran publikum. Alt dette vil være 
en unik erfaring å ha med seg, 
 uansett hvilken utdanning og 
 hvilket arbeid du velger senere 
i livet.



 

Studiespesialisering Alternativt programfag (APF)

Service og samferdsel

I APFklassen kan elevene få 
ulike fag og programområder 
å velge mellom. Alle har en 
 opplæringsplan (IOP), som 
 legges opp  individuelt for den 
enkelte elev. I tillegg til å  legge 
vekt på  allmennutdanning 
 gjennom  basisfag som norsk og 
 matematikk, får elevene på APF 
utplassering i arbeidslivet. Dette 
gir ei verdifull innføring i hvordan 
samfunnet er organisert og styrt. 
Enkelte av elevene får en opp
læringskontrakt, som kan resultere 
i en fast jobb.

Utdanningsprogram for service 
og samferdsel gir deg en rask veg 
ut i arbeidslivet, med mange og 
varierte jobbmuligheter.

Service og samferdsel er et yrkes
retta utdanningsprogram. Det
te er ei allsidig utdanning som 
åpner for mange spennende 

Ved alternativt programfag 
 benytter vi ulike opplærings
arenaer, som Berge gård og 
Klatre hallen på Orkanger.  
Elevene får også svømming, 
 kroppsøving, friluftsliv, ADL 
 (aktiviteter i dagliglivet) og 
snoezelen  (sansestimulering).

 APF forbereder ungdom til 
 voksenlivet med tanke på 
arbeid, bolig og fritid. 
 

 karrieremuligheter innafor kontor, 
administrasjon, salg, markeds
føring, sikkerhet, logistikk, transport 
og reiseliv. 

Det kan også være starten på 
et løp for å oppnå studie kompe
tanse. 



Helse- og oppvekstfag

Vg2 Kjemi 
og prosessfag

Som elev hos oss får du utvikle 
kunn skaper og ferdigheter innafor 
 kommunikasjon og samhandling. 
 Dette skal gi deg grunnlag for å 
arbeide med mennesker i alle livs
situasjoner.

Opplæringa skal knytte teori og 
 praksis sammen. Praksisplasser kan 
være sykehjem, barnehage/SFO, 
apotek og tannlegeklinikk. Du får 
også delta i aktiviteter som «Livsglede 
for Eldre» gjennom hele skoleåret. 

Vg1 gir deg grunnlag for videre 
utdanning innafor 11 ulike yrker, som 
f.eks. helsefagarbeider, helsesekretær, 
ambulansearbeider og barne og 
ungdomsarbeider.

Vg2 Helsearbeiderfaget skal dekke 
 behovet for kompetente helsefag

•  Prosessoperatør/industripilot 

•  Produserer metaller, kjemiske          
    produkter, papir, olje/gass, 
    vannbehandling m.m.

•  Nøkkelrolle  Styring, drift, 
    vedlikehold og HMS

•  Godt skolemiljø, godt rykte innen     
    industrien 

•  Etterspørsel etter lærlinger 
    - velg mellom flere læreplasser

•  Godt utgangspunkt for høyere  
    teknisk utdanning 

•  Spennende muligheter innen   
    moderne industri, med godt 
    betalte jobber 

arbeidere som kan møte pasienter, 
brukere og pårørende på en  profesjonell 
måte. De skal bidra til at behovet for 
helse og omsorgs tjenester i  samfunnet 
blir ivaretatt. Som helse fagarbeider ut
fører du omsorg,  grunnleggende syke
pleie  og miljøarbeid for pasienter og 
brukere i alle helsetjenester. En helsefag
arbeider skal bidra i folkehelsearbeidet 
ved å forebygge ensomhet, fremme 
mestring og legge til rette for et mer 
aktivt liv.

Opplæringa skal bidra til å utvikle 
 profesjonelle yrkesutøvere med  empati 
og evne til samhandling med  mennesker 
med ulike hjelpebehov. Du får også 
opplæring i bruk av hjelpemidler og 
 velferdsteknologi.



Påbygging etter yrkesfag

Vg2 Kjemi 
og prosessfag

Gjennom muligheten for på
bygging kan eleven tilegne seg 
generell studiekompetanse som 
ledd i toårig yrkesfagutdanning. 
Elever som har fullført læretid 
med fagbrev, har også rett til 
ett års  påbygging. Også for 
 påbygging er det mulig å velge   
et  programfag. 

Et allsidig og fleksibelt tilbud til deg som er 
glad i idrett, fysisk aktivitet, lek og friluftsliv. 
Undervisninga foregår på ulike arenaer, 
enten i eget anlegg, på nærliggende idretts
anlegg eller ute i marka. Flere overnattings
turer, turneringer og treningssamlinger hvert 
år bidrar til godt samhold i klassene. En variert 
skolehverdag kombinerer fysisk  utfoldelse 
på idrettsfag med teoretiske fag fra studie
spesialisering. Etter 3 år får du generell 
 studiekompetanse, og de aller fleste videre 
studier står åpne for deg. 

Vi tilbyr faget toppidrett i handball, fotball, 
langrenn og skiskyting med topputdanna 
lærere/trenere. Er du aktiv i flere idretter, 
 legger vi til rette for det. For deg som ikke 
driver med en spesiell idrett,  har vi et allsidig 
idrettstilbud gjennom faget breddeidrett. 

På VG2 har vi en ungdomsbedrift som 
 planlegger og gjennomfører en aktivitetsleir 
(Solaleir) for barn og unge i Orkdal kommune. 
Overskuddet fra årets Solaleir brukes til en 
treningsleir i Spania. 

Idrett



Velkommen til  
Berge Gård!  

Gode opplevelser gir gode minner!
Kari og Eva Berge

Hostovegen 647, 7320 Fannrem
Mobil: 934 38 007 

post@berge-gaard.no

Byveien 10, 7300 Orkanger
Tlf. 72 48 82 00 – Faks 72 48 83 00                      

www.elkem.no  /  www.elkem.com

Produsent av Silisium, Microsilica® og Kraft

Industrial Software for a Connected World Wonderware makes industrial software for a connected world; 
open, scalable, easy-to-use, secure and versatile industrial 
software that empowers people to connect, control, understand, 
and optimize their operations.
 
The DNA of modern industrial operations.

wonderware.no

Hydro er en av Norges største lærebedrifter med ca.  
200 lærlinger inne til enhver tid. Våre lærlinger representerer  
en viktig del av vår fremtidige arbeidskraft. En fagutdanning  
hos oss gir deg praktisk og teoretisk kunnskap i et stort,  
dynamisk og internasjonalt selskap. Som lærling i Hydro  
får du fagopplæring av høy kvalitet, bygger verdifulle nettverk  
og er en viktig del av verdikjeden i produksjon av aluminium  

– fremtidens metall!  

Les mer her:  
www.hydro.no/karriere 

Vi er et �erfaglig opplæringskontor som
hjelper bedrifter og lærlinger med

fagopplæringen.

Orkdalsvegen 604,  
7320 Fannrem

72 49 70 70

post@mno.no

WASHINGTON MILLS

OUR 
PRODUCT
CARBOREX    HIGH QUALITY SILICON CARBIDE
GRAINS & POWDERS
CRUSHED, PROCESSED AND TAILORED FOR A
VARIETY OF APPLICATIONS

www.washingtonmills.no

Takk til våre
samarbeidspartnere



Vi følger ungdommen  
inn mot framtida!

Agdenes
kommune

Rindal
kommune

Orkdal
kommune

Meldal
kommune

Snillfjord
kommune

Skaun
kommune



Gå god inn
– gå betre ut!
Orkdal vidaregåande skole 
har  eksistert på Follo i Orkdal 
siden 1923, og er en tradisjons
rik  institusjon midt i lokalmiljøet. 
Beliggenheten kjennetegnes av 
fantastiske utearealer, nærhet til 
spennende natur og ubegrensede 
mengder frisk luft. Innad er skolen 
et sted der vi legger vekt på å ta 
hensyn til hele eleven, og hvor vi 
finner glede i å gjøre hverandre 
gode.

Et høyt læringstrykk skaper det 
best mulige fundamentet for livet 
både ved og etter skolen, og vår 
nytenkende profil gjør at Orkdal 
VGS aldri blir kjedelig. 

Skolen har gjort store  investeringer 
i utstyr for realfagene. Det stimu
lerer til bedre læring. Og gjør 
hele undervisningssituasjonen 
mer interessant og spennende. 
For realfagene er et helt nytt og 
 moderne laboratorium blant de 
mest populære fasilitetene, men 
også andre studieretninger er 
utstyrt med gode læringsverktøy. 
Skolen har blant annet inter
aktive tavler i alle klasserom. Det 
er en bruksteknologi som inviterer 
til  engasjement, samarbeid og 
 deltagelse for alle. 

Ved Orkdal VGS er det lett å føle 
seg hjemme i ordspråket vårt: 

Gå god inn – gå betre ut!

Orkdal vidaregåande skole
Telefon: 72 81 12 40
Epost: postmottak.orkdal@stfk.no
Postadresse:
Orkdal vidaregåande skole
Follo
Orkdalsveien 340
7300 ORKANGER

Aksepterende

Flerkulturelt Inkluderende Bra 
læringsmiljø

Trygge på 
   hverandre

Motiverende

Gode lærere Humor

Elever om Orkdal vgs
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