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VISER VEI!
KUNNSKAPSRIK, FRAMSYNT OG INKLUDERENDE

• Informasjon om 
videregående opplæring 

• Tilbud og muligheter ved 
Guri Kunna VGS



HVA ER VIDEREGÅENDE 
OPPLÆRING?

• Inngangsport til yrkeslivet og 
til videre studier

• Studieforberedende og 
yrkesfaglig opplæring:

• Studieforberedende opplæring 
legger mest vekt på teoretisk 
kunnskap (gir 
studiekompetanse) 

• Yrkesfaglig opplæring fører 
fram til et yrke (gir 
yrkeskompetanse med eller 
uten fagbrev eller svennebrev)

Alt om videregående opplæring finner du på
vilbli.no

Gjelder for skoleåret 2022–2023

http://www.vilbli.no/
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DU KAN OPPNÅ STUDIE- ELLER YRKESKOMPETANSE

Gjelder for skoleåret 2022–2023



Oppdatert 20.08.2020

15 utdanningsprogram
5 studieforberedende
• Idrettsfag

• Kunst, design og arkitektur

• Medier og kommunikasjon

• Musikk, dans og drama

• Studiespesialisering



Oppdatert 20.08.2020

15 utdanningsprogram
10 yrkesfaglige

• Bygg- og anleggsteknikk
• Elektro og datateknologi
• Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
• Helse- og oppvekstfag
• Håndverk, design og produktutvikling
• Informasjonsteknologi og medieproduksjon
• Naturbruk (med realfag 3-årig)
• Restaurant- og matfag
• Salg, service og reiseliv
• Teknologi- og industrifag

+ Påbygging til generell studiekompetanse på Vg3 eller etter yrkeskompetanse

Gjelder for skoleåret 2022–2023



Oppdatert 20.08.2020

Fag- og timefordeling
Yrkesfaglige utdanningsprogram

Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter.

Vg1 Vg2 Opplæring i bedrift

Fellesfag
336 årstimer

Fellesfag
252 årstimer

Normal arbeidstid

Felles programfag
477 årstimer

Felles programfag
477 årstimer

Yrkesfaglig fordypning
253 årstimer

Yrkesfaglig fordypning
168 årstimer

Gjelder for skoleåret 2022–2023



Oppdatert 20.08.2020
Side 8

Fag- og timefordeling
Utdanningsprogram for studiespesialisering
Vg1 studiespesialisering
Vg2 og Vg3 realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi

Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter.

Vg1 Vg2 Vg3

Fellesfag
842 årstimer

Fellesfag
420 årstimer

Fellesfag
421 årstimer

Programfag fra eget 
programområde
280 årstimer

Programfag fra eget 
programområde
280 årstimer

Valgfritt programfag
140 årstimer

Valgfritt programfag
140 årstimer

Gjelder for skoleåret 2022–2023



Alle elever på Vg1, Vg2 og Vg3 får:
• Gratis trykte læremidler. Stipend til digitalt utstyr.
• Ikke-behovsprøvd utstyrsstipend.

Dette gjelder elever med ungdomsrett, men ikke lærlinger, 
lærekandidater eller praksisbrevkandidater.

• Stipendsatsene varierer mellom utdanningsprogrammene 
(fra 1118 til ca 4500 kroner skoleåret 2022–2023).

• I Trøndelag kan du få tilbud om å bruke egen pc og/eller å kjøpe 
pc etter spesiell avtale. Du vil få nærmere informasjon før 
skolestart.

• Skoleskyss 6 km mellom hjem-skole (3,3 km mellom hjem og 
bussholdeplass). Farlig skolevei gjelder ikke for VGS.

Gjelder for skoleåret 2022–2023 Side 9

GRATIS LÆREMIDLER OG UTSTYR
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Hvilke rettigheter 
har du?
Du som går ut av grunnskolen, har 
rett til
• inntak til ett av tre alternative 

utdanningsprogram på Vg1

– men du må søke i prioritert 
rekkefølge: 1 – 2 – 3

• inntak til et Vg2 som bygger på det Vg1 
du har tatt

– men du har ikke krav på å få det 
programområdet du prioriterer

Gjelder for skoleåret 2022–2023



Oppdatert 20.08.2020

Hvilke plikter har du?

Du som søker om plass i videregående 
opplæring må

• svare på tilbud 

• om plass og/eller ventelisteplass –
ellers risikerer du å miste tilbudet

• møte første skoledag, eller melde fra hvis du ikke kan 
møte –
ellers risikerer du å miste plassen

Gjelder for skoleåret 2022–2023



• Bygg og 
anleggsteknikk

• Elektro og 
datateknologi

• Helse- og oppvekstfag
• Naturbruk (med real)
• Restaurant- og matfag
• Studiespesialisering 
• Teknologi- og 

industrifag

Tilbud 
Guri Kunna VGS



• Vg1 på Frøya
• Vg2 og vg3 på Hitra

• Velger fordypning på vg2
Realfag 
Språk, samfunnsfag og økonomi 

STUDIESPESIALISERING  -
FAGVALG OG ORGANISERING



• Skolemiljø
• VIP/Tankevirus
• MOT
• Elevmedvirkning
• Elevundersøkelsen
• Russetid

• Elevtjeneste
• Rådgiver, helsesykepleier, psykisk helse,        oppfølgingstjenesten og 

PPT
• Fraværsreglement 

• 10%-regelen

ANNEN INFORMASJON



SPØRSMÅL?



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
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