Hva kjennetegner deg?
• Du driver aktivt med
konkurranseidrett på
høyt regionalt eller
nasjonalt nivå
• Du har gode
holdninger
• Du har tydelige
mål med idrettssatsingen din
• Du driver enten
med fotball,
friidrett, håndball,
langrenn eller
skiskyting

Hva får du
hos oss?
• Du får trene tre økter i uka sammen med
toppidrettsutøvere fra idrettsfag
• Du får tett oppfølging av
idrettsfaglærer(e) og trener(e) i din idrett
• Du får trene i topp moderne anlegg
• Du får standpunktkarakter i programfaget
Toppidrett 1 og kan trekkes ut til
muntlig-praktisk eksamen
• Du får være med i alle programfagene
på yrkesfag

Yrkesfag
med
toppidrett

BA
HO +
TP

Kontaktpersoner
Torbjørn Hals Strøm
Avdelingsleder yrkesfag
torstr@trondelagfylke.no
74 17 80 72 / 977 92 014
Stian Ludvigsen
Avdelingsleder idrettsfag og studiespesialisering
stil@trondelagfylke.no
74 17 80 57 / 971 65 351

Vi gir deg en unik mulighet
til å kombinere
fagarbeiderutdanning og
toppidrettssatsing!

Yrkesfag med toppidrett

Steinkjer VGS tilbyr elever på yrkesfaglig
utdanningsprogram ukentlig fem undervisningstimer i programfaget Toppidrett 1.
Tilbudet gjelder for vg1, men det kan også
være mulig å utvide tilbudet til vg2.
Du må være elev på ett av disse utdanningsprogrammene:
• Helse og oppvekst (HO)
• Bygg- og anleggsteknikk (BA)
• Teknikk og industriell produksjon (TP)
Tilbudet er for deg som driver aktivt med
konkurranseidrett på høyt regionalt eller
nasjonalt nivå innenfor følgende idretter:
• Fotball
• Friidrett
• Håndball
• Langrenn
• Skiskyting
Du vil få trene tre økter i uka sammen med
andre toppidrettsutøvere i din idrett på
yrkesfag og idrettsfag.
Du vil få tett oppfølging av lærere og
trenere på utdanningsprogram for
idrettsfag.
De fleste kroppsøvingstimene vil bli
benyttet til trening i din idrett.

Du søker på vigo.no

Nærskoleprinsippet gjelder. Velg ønsket
utdanningsprogram og Steinkjer videregående skole.
Under punkt 7 Tilleggsopplysninger i feltet
Spesialtilfeller, velger du Ønsker yrkesfag
ved Steinkjer vgs. med toppidrett.
I tillegg må sende inn dokumentasjon på
ferdigheter/resultater innen 1. mars. Bruk
skjema som du finner på skolens nettside.

