


Sammen om læring og utvikling





Verdal videregående skole i Trøndelag:

- Utdanne morgendagens mest attraktive  studenter og fagarbeidere.
- Spydspiss innen skoleutvikling i tett samarbeid med næringslivet og 

samfunnet i regionen.
- Gi elevene den kompetansen og utviklingen de trenger for å kunne 

delta og virke i samfunnet.



Sammen om læring og utvikling

• Bygg- og anleggsteknikk
• Helse- og oppvekstfag
• Idrettsfag
• Salg, service og reiseliv
• Studiespesialisering
• Teknologi- og industrifag
• Informasjonsteknologi og 

medieproduksjon

130 ansatte
580 elever
230 innen voksenopplæring
En språkklasse (MINO)
Læreplasskurs
AOS – opplæringsløp fram mot fagbrev

Over 160 samarbeidsavtaler med lokalt arbeidsliv
50 elever i arbeidspraksis og utveksling i Europa





Elevene sier…

Kjennetegn:
- En passe stor skole som gjør at det blir et godt miljø; 
trives veldig godt og opplever et trygt skolemiljø.
- IU og OD, skolecupen 
- Like læremuligheter, flinke lærere, gode klassemiljø, 
variasjon i lærergruppen og undervisnings-metoder, 
opplever god støtte fra lærerne og får faglige 
utfordringer
Stolt av: 
- Trivelig «kantinedame» og kantina
- Skolecupen 
- Godt miljø og god elevtjeneste
- IU 
- Alle får delta sosialt



Hva vil du bli?
«Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil 
bli nå nytt æ»
T. Buland



Charlottenlund





Ungdomstiden = mange viktige valg

• Hvilken utdanning skal jeg velge? 
• Hva vil jeg jobbe med i fremtiden?
• Overgang fra ungdom til voksen
• Foreldre er viktige rådgivere for barna sine



Nærskoleprinsipp



Søknadsfrist 1. mars 

Søknadsfrist 1. februar for søkere med særskilte behov

Søke på tre utdanningsprogram – kommer inn på ett

Tenk nøye over hva du søker på



Råd for utdanningsvalget

• Finn ditt talent
• Bruk tid
• Vær fornuftig

• Husk dette:
Studier og opplæring handler mer enn om ett fag,
og leder ikke alltid til èn bestemt karriere, men gir deg flere muligheter.



Lykke til med 
utdanningsvalget!

(Nettside med masse god informasjon om videregående opplæring)



• Du velger ett utdanningsprogram 
som du blir med på i økt 1, og ett 
nytt utdanningsprogram i økt 2. 

• Økt 1 starter kl. 18.30 – 18.55
• Økt 2 starter kl. 19.00 – 19.30

• Spørsmål: Det vil bli mulighet til å 
stille spørsmål i chatten i 
presentasjonen til de forskjellige 
utdanningsprogrammene. 
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