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Rjukan idrett
I samarbeid med stiftelsen Rjukan
idrett tilbys basistrening i
kombinasjon med alle linjer.
• 5-6 økter per uke
• Tilpasning til din idrett eller
treningsønsker
• Kontaktperson Jan Skov Våer
eller Petter Wendt
• Søknadsfrist 1. juni

Postadresse: P.b. 2488, 3702 Skien
Besøksadresse: Såheimsveien 22, 3660 Rjukan
Kontakt: 35919900 / rjukan.vgs@vtfk.no

Faktaboks
Rjukan videregående skole har ca
200 elever hvert år.
Skole har et bredt tilbud som gir en
god atmosfære og mange
forskjellige elever.
Vi tilbyr:
- Studiespesialisering
- Påbygg
- Bygg og anlegg
- Elektro
- Teknikk og industriell
produksjon
- Helsefag
- Landslinje for Natur og miljøfag

Velkommen til Rjukan
videregående skole
Landslinjen natur og miljø

Bo på hybel?
Vi hjelper deg med kontakt til
utleiere og har rådgiver som følger
opp etter behov. Vi lager
hybelmiddager og sosiale
happenings med jevne mellomrom
for å skape sosiale relasjoner.
Mer info
• Telefon 35919900
• Mail rjukan.vgs@vtfk.no
• Søknadsfrist 1. mars via VIGO.no
• Landslinjen kan søkes fra alle
landets fylker

Ta videregående på
Rjukan i fantastiske
omgivelser

Landslinja for natur- og
miljø.
Er du opptatt av naturvern, friluftsliv, bærekraft,
forskning og forvaltning? Alt med en felles ramme i
realfagene på videregående skole, og klasserom ute
i naturen og «virkeligheten».
Linjen er åpen for søkere fra hele landet og har
plass til 30 elever og tilbyr 5 realfag.

Vg 1 – Høyfjellsøkologi
- Villrein
- Høyfjellsplanter
- Fugl og gnagere
- Rovdyr (tur til Langedrag)
- Genetikk
- Overnattingstur
- Kart og kompass

Realfag
- Kjemi 1 og 2
- Biologi 1 og 2
- Fysikk 1 og 2
- Matte R1 og R2
- Teknologi og
forskningslære
- Geo-X

Vg 2 – Klima og miljø
- Luftforurening
- Meterologi
- Naturlige klimavariasjoner
- Global oppvarming
- Økologiske konsekvenser
- Tiltak, hva kan vi gjøre?
Vg3 – Energi og inngrep i
naturen
- Fornybar energi
- Økologiske konsekvenser
- Kjernekraft
- Brenselceller
- Ferskvannsressurser
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Landslinjen studiespesialisering med natur og miljø har Hardangervidda som
laboratorium, samarbeid med universiteter og høyskoler i hele verden og
spennende fritidsmuligheter med bl.a. jakt og fiske.
Velger du landslinja for natur og miljø får du spennende skoledager i Norges
vakreste klasserom. Her kan du kombinere teoretisk skolearbeid med
praktisk forskning i laboratoriet ved Norsk Villreinsenter på Hardangervidda.
Du vil også lære mer om hvordan vi kan bevare norsk natur gjennom
forskning og utvikling, samt hvordan bidra til bærekraft på verdensplan.

