TILBUD OM KARRIEREVEILEDNING 2017-2018
Meløy videregående skole
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KARRIEREVEILEDNING MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE

Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING
SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER
GRUNNSKOLEN.
SKOLEÅRET 2017-2018 VIL VI DERFOR MØTE DEG PÅ
FØLGENDE ARENAER:
INFORMASJONSMØTER (FOR 10.KLASSE)
I november vil du og dine foreldre bli invitert på informasjonsmøte om Meløy
videregående skole og våre studietilbud. Møtene vil foregå i lokaler knyttet
til din grunnskole.

BESØK / HOSPITERING (FOR 10.KLASSE)
Skolen tilbyr hospitering ved alle våre studiesteder og studieprogram i uke
45-47. Det er en fin mulighet til å bli bedre kjent med skolen og hva som
foregår på de studieprogrammene du er interessert i.

FAGDAGER PÅ DIN SKOLE
I løpet av høsten vil alle våre studieprogram avtale besøk ved din skole der
lærere og elever forteller om sine fag og lar dere være med på forskjellige
faglige aktiviteter.

ÅPEN SKOLE (FOR 9.KLASSE)
Du vil bli invitert til å besøke studiested Glomfjord 13.mars, studiested Ørnes
22. mars, og studiested Inndyr 12.april. Du vil da bli kjent med lærere og
elever ved skolen, få en omvisning på skolen, samt få en smakebit av hvordan
skolehverdagen er.
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STUDIESTED INNDYR

NATURBRUK
VG1 naturbruk

Etter vg1 naturbruk kan du på Inndyr velge mellom programområdene
akvakultur eller fiske og fangst på vg2.
VG2 akvakultur

Akvakultur betyr å røkte og fore opp vannlevende organismer. Etter at du
har gått akvakultur har du en spennende næring å jobbe i med et bredt
spekter av jobbmuligheter.
VG2 fiske og fangst

Etter fullført fiske og fangst er det mange spennende, godt betalte jobber.
Du kan jobbe som fisker på egen sjark nær kysten eller skipper på større
havgående fiskebåter med mange ansatte.
Etter fullført vg2 eller fagbrev er det forskjellige veier inn til høyere utdanning.

BESØK/HOSPITERING
Vil du vite mer om naturbruk? Vi vil gjerne ha besøk av deg. 21. og 22.
november tilbyr vi hospitering for deg som går i 10.klasse. Da kan du besøke
oss og følge et opplegg en hel skoledag.
Du kan hospitere på andre tidspunkt etter nærmere avtale.

KONTAKT NATURBRUK
Rådgiver Hege Gyldenhav, 75652605, heggyl@vgs.nfk.no
Fagleder Jimmy Tobiassen, 75652606, jimtob@vgs.nfk.no
Studierektor Marita Martinussen, 75652614, marmar@vgs.nfk.no
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STUDIESTED ØRNES

STUDIESPESIALISERING
VG1 studiespesialisering

Her kan du velge mellom praktisk og teoretisk matematikk, samt hvilket
fremmedspråk du ønsker å fordype deg i (tysk eller spansk). På vg2 og vg3
studiespesialisering kan du på Ørnes velge mellom programområdene
realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.
VG2 og VG3 studiespesialisering - REALFAG

-med fagene fysikk, kjemi, geofag og matematikk
VG2 og VG3 studiespesialisering - SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

-med fagene internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk, historie og
filosofi, økonomistyring, økonomi og ledelse, sosiologi og sosialantropologi,
og politikk og menneskerettigheter

BESØK/HOSPITERING
Vil du vite mer om studiespesialisering?
7. og 9.november tilbyr vi hospitering for deg som går i 10.klasse.
Da kan du besøke oss og følge et opplegg en hel skoledag.

KONTAKT STUDIESPESIALISERING
Rådgiver Lissbeth Hovdal, 75652426, lishov@vgs.nfk.no
Fagleder Monica Rosting, 75652423, monros@vgs.nfk.no
Studierektor Kirsti Kvehaugen, 75652422, kirkve@vgs.nfk.no
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STUDIESTED GLOMFJORD

HELSE- OG OPPVEKSTFAG
VG1 helse- og oppvekstfag

Vg1 gir deg grunnlaget for å utdanne deg videre til 9 ulike yrker. Året gir deg
bl.a kompetanse i hvordan kroppen fungerer, og lærer deg å kommunisere
med andre mennesker.
Etter vg1 kan du i Glomfjord søke læreplass i barne- og
ungdomsarbeiderfaget eller helsearbeiderfaget. Du vil da veksle mellom å
være elev på skolen og lærling ute i bedrift.
Veksling VG2 og VG3 barne- og ungdomsarbeiderfag

I løpet av læretiden tar du fagene på vg2 og du vil få erfaring med barn og
unge via barnehage, skole og SFO.
Veksling VG2 og VG3 helsearbeiderfag

I løpet av læretiden tar du fagene på vg2 og du vil møte mennesker i alle
aldre i hjemmetjeneste, omsorgssenter og boliger for mennesker med
funksjonsnedsettelser.

BESØK/HOSPITERING
15. og 16.november tilbyr vi hospitering for deg som går i 10.klasse.
Da kan du besøke oss og følge et opplegg en hel skoledag.

KONTAKT HELSE- OG OPPVEKSTFAG
Rådgiver Walter Elvenes, 75652508, walelv@vgs.nfk.no
Kst. fagleder Anita Karlsson, 75652522, anitka@vgs.nfk.no
Kst. studierektor Elea Tangstad, 75652542, elekar@vgs.nfk.no
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STUDIESTED GLOMFJORD

ELEKTROFAG
VG1 elektrofag

Etter vg1 elektrofag kan du i Glomfjord fortsette på vg2 elenergi
VG2 elenergi

Etter vg2 elenergi kan du gå ut i lære i flere fagområder. På skolen gir vi
fordypning spesielt innenfor elektrikerfaget og energimontørfaget.
Elektrikerfaget eller energimontørfaget

Skolen gir gjennom OPUS Meløy eksamensforberedende kurs for lærlinger
i elektrikerfaget
Etter fullført vg2 eller fagbrev er det også mange forskjellige veier inn til
høyere utdanning.

BESØK/HOSPITERING
13. og 14. november tilbyr vi hospitering for deg som går i 10.klasse. Da kan
du besøke skolen og følge et opplegg en hel skoledag.

KONTAKT ELEKTROFAG
Rådgiver Walter Elvenes, 75652508, walelv@vgs.nfk.no
Kst. fagleder Anita Karlsson, 75652522, anitka@vgs.nfk.no
Kst. studierektor Elea Tangstad, 75652542, elekar@vgs.nfk.no
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STUDIESTED GLOMFJORD

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON
(TIP)
VG1 teknikk og industriell produksjon (TIP)

Etter vg1 TIP kan du i Glomfjord fortsette på vg2 industriteknologi eller vg2
kjemiprosess. Skolen tilbyr fordypning på vg1 innenfor begge disse
områdene
VG2 industriteknologi

Etter vg2 industriteknologi kan du gå ut i lære i mange ulike fagområder, for
eksempel industrimekanikerfaget, sveiserfaget eller plastmekanikerfaget
VG3 kjemiprosess

Etter vg2 kjemiprosess kan du begynne som lærling i landbasert
prosessindustri eller i oljeselskapene. Innenfor disse bransjene er det mange
interessante og godt betalte jobber.
Etter fullført vg2 eller fagbrev er det også forskjellige veier inn til høyere
utdanning.

BESØK/HOSPITERING
13. og 16. november tilbyr vi hospitering for deg som går i 10.klasse. Da kan
du besøke skolen og følge et opplegg en hel skoledag.

KONTAKT TIP
Rådgiver Walter Elvenes, 75652508, walelv@vgs.nfk.no
Kst. fagleder Anita Karlsson, 75652522, anitka@vgs.nfk.no
Kst. studierektor Elea Tangstad, 75652542, elekar@vgs.nfk.no
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ALTERNATIVE LØP I VGS
DET FINNES FLERE ALTERNATIVE LØP FOR Å OPPNÅ
STUDIEKOMPETANSE, FAG/SVENNEBREV ELLER
KOMPETANSEBEVIS
Lærling

Det vanlige løpet for lærlinger er 2+2 løp. Det vil si 2 år på skole og 2 år
læretid i bedrift. Etter endt læretid går man opp til fag/svenneprøve og får
utstedt fag/svennebrev ved bestått prøve.
Det er også mulig å tegne lærekontrakt som avviker fra den vanlige
opplæringsordningen. Det betyr at man kan begynne som lærling direkte
etter grunnskolen, eller etter vg1 i skole. I løpet av opplæringstiden må man
da normalt bestå fellesfag fra vg1 og vg2, samt en avsluttende prøve for
programfagene før man kan gå opp til fag/svenneprøve.

Lærekandidat

Dersom situasjonen krever det kan man ta sikte på en mindre omfattende
prøve enn den avsluttende fag/svenneprøven. Dette kalles en
kompetanseprøve. Man inngår da en kontrakt med en lærebedrift og har
status som lærekandidat. For en lærekandidat plukkes mål fra læreplanen
som er oppnåelig i forhold til situasjonen. Underveis i opplæringen er det
mulig å endre kontrakten til normal lærekontrakt med fag/svennebrev som
endelig mål.

Vg3 i skole

Elever med ungdomsrett har rett til 3-årig videregående opplæring. De elever
som etter endt vg1 og vg2 av ulike grunner ikke får tilbud om læreplass, har
rett til tilsvarende opplæring i skole. Vg3 i skole ender ut i fag/svenneprøve
på lik linje med en vanlig læreplass i bedrift.
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Generell studiekompetanse

Man kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå vg1, vg2
og vg3 fra følgende utdanningsprogram: studiespesialisering, idrettsfag,
musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon med studieforberedende
vg3 og naturbruk med studieforberedende vg3. Etter bestått vg2 yrkesfaglig
utdanningsprogram kan du velge vg3 påbygging til generell
studiekompetanse. Har du vitnemål for fullført 3-årig opplæring i skole,
læretid og fag/svennebrev kan du oppnå generell studiekompetanse ved å
bygge på med det du mangler i norsk, historie, matematikk og naturfag.
Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak ved høgskoler og
universitet.
Enkelte utdanningsinstitusjoner tilbyr også Y-veien inn til høyere utdanning.

KONTAKTPERSONER
Opplæringskontoret i Meløy

Thomas Maruhn, 93006114, thomas@mbs-as.no
Karrieresenter i Salten, avd. Meløy

Tove Julie Kjellså, 75652424, tovkje@vgs.nfk.no
Kunnskapssenteret i Gildeskål

Camilla H. Kristensen, 75756300, camilla@kig.no
Oppfølgingstjenesten, Meløy vgs

Monica Rosting, 75652423, monros@vgs.nfk.no
Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT-rådgiver), Meløy vgs

Anne-Rita Kolberg, 75652423, annkol@vgs.nfk.no
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