
    

Hva skjer rundt på skolen? 
TID UTDANNINGS-

PROGRAM ++ 

VERKSTED/KLASSEROM AKTIVITET 

10.00 

– 

14.00 

Bygg- og  

anleggsteknikk (BA) 

i bygg 3 

Tømrerverksted: Vg2 tømrer øver til NM i tømrerfaget. 

Spiker konkurranse + div tømrerarbeid. 

Snekkerverksted: Her kan du se hvordan møbelproduksjon kan gjennomføres + 

demonstrasjon av div maskier 

Murerverksted: Her vil du se kreativ flislegging. Elevene våre lager en ramme av flis 

og legger inn knust flis som dekor fritt etter fantasi og form. 

Anleggsteknikk: Lyst til å prøve en gravemaskin? Du kan teste ut en simulator. 

Ordentlige maskiner vil være i aktivitet ute på skoleplassen. I tillegg 

vil du kunne prøve deg på «pinne i rør». 

Anleggsmaskinmekaniker:  

   

10.00 

– 

14.00 

Elektro og 

datateknologi (EL) 

 

 

 

Kombinasjon 

Elektro og 

toppfotball 

Elektroavdelingen med 

flere ulike verksteder i E-

fløyen i bygg 2 

Hvordan kan vi styre lys? Her får du se ulike teknikker inkludert det 

som i dag kalles Smarthus.  

Mye kan automatiseres i dag – her får du se noen eksempler  

inkludert anlegg for innbruddsalarmer. 

Kameraovervåkning, demonstrasjon av forsterkere og PLS 

Konkurranser! 

 

Informasjon om kombinasjonsstudie elektro og toppfotball. Dette 

er et samarbeid med Bø vgs og er et pilotprosjekt som starter opp 

høsten 2023 

Frisør, blomster,  Vg1-verksteder i 1. og 2. 

etg i A-fløyen i bygg 1: 

Her vil du møte ulike stasjoner hvor elevene lager diverse 

produkter. 

 

Frisør-, blomst-, interiør- 

og eksponeringsdesign 

FREDAG 20.JANUAR: For ungdomsskoleelever 

LØRDAG 21.JANUAR: ÅPENT for alle! 

Helse- og oppvekstfag 
 

Hovedinngang 

MER INFO PÅ 

BAKSIDEN!  😊 
 



10.00 

– 

14.00 

interiør og 

eksponeringsdesign 

(FD)  

Frisørsalong i bygg 1 og 

vestibyle: 

Har du lyst å få håret flettet eller krøllet? Elevene våre utfører 

gjerne dette om du kommer innom       

 

 

 

    

Hva skjer rundt på skolen? 
TID UTDANNINGS-

PROGRAM ++ 

VERKSTED/KLASSEROM AKTIVITET 

10.00 

– 

14.00 

Helse- og 

oppvekstfag (HO) 

Demorom 1. etg i A-fløyen i 

bygg 1 

Er du glad i det søte? Nysgjerrig på blodsukkeret ditt? Her 

kan du få målt dette inkl. blodtrykksmåling og pulstelling.  

Hva med manikyr? HLR? Er en sykehusseng bare en seng, 

eller …?       

10.00 

– 

14.00 

Teknologi og 

industrifag (TEK) 

Vg1-verksteder i bygg 2 Kan sveising, dreiing, 3D tegning og reparasjon være 

spennende? Se elever i aksjon og bedøm selv. Vi har besøk 

av folk fra noen av bransjene som TEK rekrutterer til, så da 

kan få vite mer om mulighetene. 

Bransjer/opplæringskontorer:  

- OTEK 

- BliTil 

- Bandak AS 

- Niras AS 

- Volvo Maskin AS 

- Pon-CAT 

- Qmatec AS 

- Tveito Maskin AS 

- Nome Containerservice AS 

Aarslef Boring og Fundamentering AS 

 

Frisør-, blomst-, interiør- 

og eksponeringsdesign 

FREDAG 20.JANUAR: For ungdomsskoleelever 

LØRDAG 21.JANUAR: ÅPENT for alle! 

Helse- og oppvekstfag 
 

Hovedinngang 



10.00 

– 

14.00 

VR-teknologi Læringssenter/Skaperverksted 

bygg 1 

Her kan du få demonstrasjon i bruken av denne teknologien 

og i tillegg kan du få teste det selv. 

12.00 Hele skolen Auditoriet i 2. etg. av A-fløyen 

i bygg 1 (se skilting) 

Foredrag og informasjon om våre planer og vårt fokus på å 

være en «dysleksivennlig skole». 

10.00 

– 

14.00 

 

 

  

KAFÉ 

 

 

 

 

Kantina vår fungerer som kafé 

disse dagene. Du finner oss i 

bygg 1 med inngang fra 

vestibylen 

Kaffetørst eller lyst på noe godt å bite? Her finner du litt av 

hvert både å slukke tørsten og fylle magen med       

 

10.00 

– 

14.00 

USN 

 

 

 

 

Opplæringskontorene 

Industrilærling 

Vestfold og Telemark 

Bandak AS 

NIRAS 

Volvo maskin 

Aarsleff (tidl. Sør-

Norsk Boring) 

PON Equipment 

Tveito maskin As 

Nome 

containerservice 

Fagskolen Vestfold og 

Telemark 

 

I vestibylen I vestibylen vil USN (Universitetet i Sørøst-Norge) være til 

stede med en stand for å informere om entreprenørskap, 

ungdomsbedrifter og en spennende utdanningsvei som 

heter Y-VEIEN. 

 

 

Samarbeidspartnere som også er lærlingebedrifter 

 


