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Informasjonsmøte for elever og foresatte på 10. trinn 
 

Sted: Steinkjer videregående skole, bruk skolens hovedinngang.  
Parkering nord for skolen.  

Tid:  Torsdag 20. oktober 2022 kl. 18.00 
Målgruppe: Elever på 10. trinn med foresatte 
 

Vi ønsker velkommen til informasjonsmøte, hvor vi vil presentere alle 
utdanningsprogram i videregående skole som elever i vår region kan søke på. 
Informasjonsmøtene var opprinnelig tidfestet til to kvelder i uke 38, men måtte 
utsettes på grunn av streik. Vi velger å gjennomføre i en komprimert form, der vi 
setter av en kveld. Det betyr at det blir mange besøkende, men vi håper og tror at 
dere har forståelse for det. 
 
Målet med kvelden er at elever og foresatte skal få informasjon om innholdet i   
utdanningsprogrammene som tilbys. På den måten håper vi at vi kan bidra til at 
grunnlaget for hvilket utdanningsprogram elevene vil søke på blir så godt som mulig. 
 
Program for kvelden 
Kl. 18-18.30 Velkommen og felles info i elevkantina i origo 

Kl. 18.45-19.15 Informasjonsøkt 1 

Kl. 19.30-20.00 Informasjonsøkt 2 

Kl. 20.15-20.45 Informasjonsøkt 3 

 
Forbered deg med å velge ett utdanningsprogram/rom pr økt. Se tabell side 2.  
 
For nærmere informasjon om skolene, ber vi dere om å besøke våre nettsider:  
www.inderoy.vgs.no 
www.maere.no 
www.steinkjer.vgs.no  
 

 

Med vennlig hilsen 
 
Karriereveilederne 
 
Nina B. Skrattalsrud og Terje B. Ness Kjell Einar Westrum  Kari Øyen 

Steinkjer vgs.     Mære landbruksskole  Inderøy vgs. 

 

http://www.inderoy.vgs.no/
http://www.maere.no/
http://www.steinkjer.vgs.no/


 
Program 
 

 

Elevkantina 
i Origo 

Felles informasjon, ved karriereveilederne, kl. 18.00-18.30 

Rom Utdanningsprogram 
Økt 1 

18.45-19.15 
Økt 2 

19.30-20.00 
Økt 3 

20.15-20.45 

A101 
Salg, service og reiseliv  
Helse- og oppvekstfag  

   

C100 Bygg- og anleggsteknikk 
   

Origo 
Teknologi- og industrifag  
Elektrofag og datateknologi 

   

Bistro Restaurant- og matfag  
   

Aud F 
Studiespesialisering  
Idrettsfag  

   

C101 Kunst, design og arkitektur 
   

AS103 Naturbruk (Mære) 

   

AS104 
Musikk, dans og drama 
(Inderøy) 

   

AS105 
Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon (Verdal) 

   

B215 
Medier og kommunikasjon 
(Levanger) 

   

B201 
Frisør, blomster, interiør og 
eksponeringsdesign 
(Levanger) 

   

B202 

Bygg- og anleggsteknikk, 
YSK 4 år 
Teknologi-/industrifag, YSK 
4 år 
Yrkes- og studiekompetanse 
YSK 
Helse- og oppvekstfag med 
studiekompetanse, SK 3 år  
(Verdal) 

   

 

 

 



 


