Velkommen til orientering om utdanningstilbud ved

https://www.vtfk.no/skoler/sandefjord-vgs

Vestfold og Telemark fylkeskommune - Melsom vgs (vtfk.no)

Studieforberedende

Yrkesfaglig

utdanningsprogram

utdanningsprogram

3 år skole

2 år skole + 2 år lærling i bedrift

Mål:
Studiekompetanse

Mål:
Fagbrev

Alternative
utdanningsprogram

Mål:
Forberedelse til ST eller YF
utdanningsprogram, eller
tilpasset arbeidsliv

Yrkesfaglige
utdanningsprogram

• Yrkesfaglig kompetanse
• Det 4. årige løpet 2+2
• Gir fag – og svennebrev
• Er også springbrett for videre
studier

Yrkesfaglig
utdanningsprogram

VG1 Frisør, blomster,
interiør og
eksponeringsdesign

Du lærer
• design og visuelle uttrykk
• utvikling og utførelse av ulike teknikker og uttrykk
• om stilhistorie og trender
• om kommunikasjon og kundebehandling
Du bør være
• kreativ og estetisk anlagt
• interessert i å arbeide med hendene
• interessert i visuelle uttrykksformer
• nøyaktig og utholdende

Du kan bli
• frisør
• interiørkonsulent
• utstillings- eller profileringsdesigner

Yrkesfaglig
utdanningsprogram

VG1 Helse- og
oppvekstfag

Du lærer
• om helsefremmende arbeid
• om fysisk og psykisk helse
• om hvordan kroppen er oppbygd
• om kommunikasjon og samhandling
• om barn og unges utvikling
• om kost, ernæring og hygiene
Du bør være
• omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
• flink til å kommunisere
• god til å samhandle med andre

Du kan bli
• helsefagarbeider, ambulansearbeider eller barne- og
ungdomsarbeider
• apotektekniker, helsesekretær eller
tannhelsesekretær
• hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Yrkesfaglig
utdanningsprogram

VG1 Elektrofag og
datateknologi

Du lærer:
• installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske
systemer
• montering, kobling og programmering av elektriske og
elektroniske systemer og anlegg
• reparasjon av elektrisk utstyr
• om utvikling av nye elektroniske produkter
• konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
Du bør være
• nøyaktig og systematisk
• praktisk anlagt og ha godt håndlag
• serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
På SVGS kan du bli
• elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
• tavle-, signal eller heismontør
• automatiker eller FU-operatør

Yrkesfaglig
utdanningsprogram

VG1 Teknologi og
industrifag

Du lærer
• om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
• om automatisering og programmering av roboter
• om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
• om helse, miljø og sikkerhet
Du bør være
• praktisk anlagt og ha godt håndlag
• selvstendig og nøyaktig
• interessert i ny teknologi
Du kan bli
• faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
• bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
• sveiser eller platearbeider
• Industrimekaniker, verktøymaker eller gullsmed
• logistikkoperatør eller yrkessjåfør
• anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker

Yrkesfaglig
utdanningsprogram

VG1 Restaurant- og
matfag

Du lærer
• om kosthold, næringsmidler og ernæring
• tilberedning og servering av mat
• behandling av råvarer, mat og drikke
• om mattradisjoner
Du bør være
• praktisk anlagt og ha godt håndlag
• kreativ og nøyaktig
• serviceinnstilt
Du kan bli
• kokk, servitør, baker eller konditor
• pølsemaker eller kjøttskjærer
• slakter, butikkslakter eller sjømathandler
• fagarbeider i sjømatproduksjon eller industriell
matproduksjon

Yrkesfaglig
utdanningsprogram

VG1 Salg, service og
reiseliv

Du lærer:
• kundebehandling og salg, administrasjon og digitale
verktøy, entreprenørskap, reiseliv og turisme
Du bør være
• høflig og serviceinnstilt
• interessert i å kommunisere med mennesker
• åpen for ulike kulturer og tradisjoner
• organisert, ryddig og strukturert
Du kan bli
• salgsmedarbeider eller reiselivsmedarbeider
• administrasjonsmedarbeider eller resepsjonist
• vekter

Yrkesfaglig
utdanningsprogram

VG1
Informasjonsteknologi
og medieproduksjon

Du lærer
• idéutvikling og kreativ problemløsning
• om brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet og
programmering
• innholdsformidling og historiefortelling
• foto, film og grafisk design
• kommunikasjon og markedsføring

Du bør være
• kreativ
• Interessert i IT, nettverk og programvare
• interessert i visuelle uttrykksformer
• Nøyaktig
Du kan bli
• IT-utvikler eller IT-driftstekniker
• mediedesigner, medietekniker eller medieprodusent

Yrkesfaglig
utdanningsprogram

VG1 Naturbruk
mulighet for generell
studiekompetanse
Melsom vgs

Du lærer
• Stell og håndtering av dyr, og dyrevelferd
• Samspillet mellom mennesker og naturen
• Bruk av maskiner og utstyr til landbruk og skogbruk
• Klima og miljø, og kretsløpene i naturen
• Friluftsliv, utnyttelse og forvaltning av naturressurser
• Stell av jord og planter

Du bør være
• praktisk anlagt
• omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø
• interessert i utendørs arbeid
Du kan bli
• agronom
• dyrefagarbeider, hestefaglært eller hovslager
• skogsoperatør

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fageller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid
eller ta videre utdanning:
1. Du kan ta videre utdanning på fagskole.
2. Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev. Mesterutdanningen
3. Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

4. Du kan ta videre utdanning på høyskole og universitet (Y-veien).

Innføringstilbudet har nettopp endret navn til KOMBILØPET

Alternativt
utdanningsprogram

Arbeidsliv og
hverdagslivstrening

• For ungdom med rett til spesialundervisning og
behov for ekstra støtte.

• Trenger du å få opp motivasjon for skole, eller
kunnskaper og ferdigheter for fremtidig
tilrettelagt arbeid, aktiviteter, bo- og fritid?
• Mestring gir muligheter.

Alternativt
utdanningsprogram

Innføringstilbud for
minoritetsspråklige

Innføringstilbudet (Kombiløpet)
For elever med kort botid i Norge
Ett eller to år før man begynner på et ordinært løp
Mål:
• Lære å skrive og snakke norsk
• Lære om andre kulturer og væremåter

• Lære om det norske utdanningssystemet og norsk
arbeidsliv
• Lære fag: Engelsk, matematikk, samfunnsfag, kroppsøving

• Kan forbedre karakterer fra grunnskolen, slik at man
lettere kommer inn på det man ønsker i Vg1.
(Kombinasjon av grunnskole og videregående)

Alternativt
utdanningstilbud

Arbeidslivtrening

• For ungdom med rett til spesialundervisning og
behov for ekstra støtte.
• Et tilrettelagt utdanningsprogram hvor det legges
stor vekt på elevenes egne interesser,
forutsetninger og sterke sider i gruppefellesskapet
• Utdanningsløpet består av 2 år i skole og 2 år som
lærekandidat innenfor et fagområdet eleven har
sine interesser innenfor.
• Elevene har et langsiktig mål om deltakelse i varig
tilrettelagt arbeid, eller i det ordinære arbeidsliv. På
Vg2 får elevene arbeidspraksis.

Studieforberedende
• Alle tilbudene gir obligatorisk opplæring i norsk,
engelsk, samfunnskunnskap, fremmedspråk,
naturfag, matematikk, kroppsøving og historie.
• Inngangsbillett til høyere utdanning, siden
tilbudene gir studiekompetanse
• Tilbudene er organisert med opplæring i 3 år
Studieforberedende utdanningstilbud

Studiespesialiserende
utdanningsprogram

Realfag, språk,
samfunnsfag og økonomi

• Innføring og fordypning i et bredt utvalg av
spennende fag som gir generell eller spesiell
studiekompetanse
• Eksempler på programfag er psykologi, spansk,
økonomistyring, biologi, kjemi, rettslære,
markedsføring og ledelse, S-matematikk,
sosialkunnskap, samfunnsfaglig engelsk
• Elevene velger fag i Vg2 og Vg3 ut fra interesser
og fremtidsplaner
• Tilbyr spesiell studiekompetanse: Fysikk, kjemi,
R- og S-matematikk

Studiespesialiserende
utdanningsprogram

Samfunnsfag
Melsom vgs

• Innføring og fordypning i teoretiske fag
• Programfagene vi tilbyr er psykologi 1 og 2 samt
Medie- og informasjonskunnskap 1 og 2.
• Det tredje programfaget er klart til skoleåret 202324.
• Vi tilbyr tysk som fremmedspråk

Studiespesialiserende
utdanningsprogram

Internasjonalt
Baccalaureate

IB – ET INTERNASJONALT PROGRAM
- Engelsk som undervisningsspråk
- Bygger på Vg1 pre-IB eller Vg1 ST
- Elevene velger seks fag som de fordyper seg i over to år.
IBs tre kjerneelementer:
- Språk og litteratur (norsk, engelsk, fremmedspråk)
- Samfunnsfag (historie, samfunnsøkonomi, miljøfag)
- Realfag /Matematikk

- Elevene utvikler toleranse og internasjonal forståelse
- IB er et verdensomspennende utdanningsprogram, som gir
elevene et solid språklig og faglig grunnlag for videre studier, både
nasjonalt og internasjonalt
- Godt læringsmiljø og tett samarbeid mellom elever og lærere
Tilbyr spesiell studiekompetanse

Studiespesialiserende
Utdanningsprogram
Pre –DP på Vg1

Internasjonalt
Baccalaureate

Pre-DP på Vg1 – et år som forbereder deg til
IB Diploma Programme (VG2 og VG3)
- Deler av undervisningen er på engelsk
- Du blir vant til arbeidsmåter som vi bruker
på IB
- Du blir kjent med IB-lærere og andre
motiverte elever
- Et særlig fokus på IB-filosofi
- Tilsvarer VG1 SF i både fagvalg og innhold
- Du kan enten søke deg videre til IB
eller vanlig VG2 SF

Year 1/VG 1

Pre-DP or VG1 SF

Year 2/VG 2

IB – diploma programme

Year 3 VG 3

IB – diploma programme

Studiespesialiserende
utdanningsprogram

Toppidrett

Opplæring og trening i toppidrett i
kombinasjon med teoretiske fag inne realfag,
språk, samfunnsfag og økonomi

Omfatter idretter som fotball, håndball,
langrenn, tennis, skøyter, orientering,
kampsport, sprangridning…
Tilbyr spesiell studiekompetanse

Studiespesialiserende
utdanningsprogram

Toppidrett sprang og
dressur
Melsom vgs

• Toppidrett sprang og dressur gir
toppidrettstrening i kombinasjon med
teoretiske fag innen samfunnsfag

• Programfagene vi tilbyr er psykologi 1
og 2, samt medie- og
informasjonskunnskap 1 og 2.

Studieforberedende
utdanningsprogram

Kunst, design og
arkitektur

Utdanningsprogrammet gir praktiske erfaring og fordypning
innen design, arkitektur og kunstfag
Du utvikler kreativitet og ferdigheter innen tegning, maling, modellbygging,
arkitekttegning og digitale verktøy knyttet til design og foto

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
• arkitekt, landskapsarkitekt eller interiørarkitekt
• produktdesigner, industridesigner eller grafisk designer
• kunst- og kulturformidler, kurator eller kunstner
Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved
høyskoler og universiteter.
Ved å kombinere utdanningsprogrammet med realfagsmatematikk,
kan du søke ingeniørutdanning.

Studieforberedende
utdanningsprogram

Musikk, dans og drama

• Programfag med god blanding av teori og
praksis. Sang, instrumentalundervisning,
musikkteori, kor og samspill i kombinasjon med
fellesfag.
• God tilpasning til ulike instrumenter og nivå.
• Store forestillinger og konserter der elever på
alle trinn deltar med musikk, dans og drama.
• Samarbeid og kreativitet er i fokus.
• Tilbyr deler av spesiell studiekompetanse

Studieforberedende
utdanningsprogram

Idrettsfag

Du lærer
• om fysisk aktivitet og trening
• treningsledelse
• om helse, kosthold og kroppens oppbygging
• teoretiske fag
Du bør være
• interessert i helse og fysisk aktivitet
• innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
• god i én eller flere idretter
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
• fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
• lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og
helse
• leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved
høyskoler og universiteter.

Studieforberedende
utdanningsprogram

Medier og
kommunikasjon
Melsom vgs

Du lærer
• om design, medier, markedsføring og kommunikasjon
• å lage film, ta bilder, podcast, artikler, pakningsdesign,
plakater, brosjyrer, apper, websider

Du bør være
• kreativ og nysgjerrig
• interessert i å lære om kommunikasjon og mediebruk
• interessert i å lære å formidle gjennom bilder, film, lyd og
ord
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
• journalist, tekstforfatter, innholdsprodusent, lydtekniker,
lyd- eller filmprodusent
• webdesigner, interaksjonsdesigner eller spilldesigner
• lydtekniker, lyd- eller filmprodusent

Studieforberedende

Yrkesfaglig

Salg, service og reiseliv
med fagbrev og
studiekompetanse
(Business og
innovasjon)

Business og innovasjon er et tilbud som sikrer deg en
kombinert teoretisk og praktisk opplæring.
Etter 4 år går du ut med dobbel kompetanse: Fagbrev OG studiekompetanse
Du vil etter endt utdanning ha opparbeidet deg et nettverk i næringslivet og
nyttig arbeidserfaring som vil gjøre deg godt rustet til å ta et videre
karrierevalg, enten i forhold til yrke, eller spesialisering innenfor høyere
utdanning.
Du vil lære om arbeidsetikk, lære å bli god til å samarbeide og lære
relasjonsbygging til kunder og leverandører

Studieforberedende

Helse og oppvekst med
studiekompetanse
Yrkesfaglig

• Helse og oppvekst med påbygg er et treårig yrkesfaglig
studieprogram som gir generell studiekompetanse.

• Gir deg kunnskap og ferdigheter du vil kunne få bruk for
i høyere studier innen helse- og oppvekstsektoren.
• Du tar videregående skole over tre år med større vekt
på teorifag som matte, naturfag og norsk
• Du vil ha muligheten for en mer praktisk tilnærming til
studiekompetanse

Øvrige utdanningsprogram i fylket
• Bygg og anleggsteknikk (THVS)

Hva forventes av elever i videregående skole?
• Tar et selvstendig og voksent valg om utdanningen de søker på.
• Tar ansvar for egen læring og bidrar til et godt klasse- og læringsmiljø.
• Er aktiv i sin egen utdanning, søker informasjon, og benytter de
mulighetene som finnes til å utvikle sine ferdigheter i sine fagvalg.
• Forholder seg til medelever og voksne med respekt, og våger å by på seg
selv og sine kvaliteter.

Hva forventes av deg som foresatt?
• Du følger aktivt med på din ungdom, i skolearbeid og sosialt.
• Du møter skolen og ungdommen din med positive og realistiske
forventninger.
• Du hjelper ungdommen din med å søke en utdanning som hun/ han
mestrer og er motivert for.
Det er viktig med et samarbeid med skolen, for å gjøre ungdommen rustet
til et selvstendig voksenliv.
https://utdanning.no/foreldre

Visjonen
Sandefjord videregående skole:

MANGFOLD OG MULIGHETER
– hvor kunnskap og trivsel
former din framtid

