
Hovseter skole, 10. september 2015

Tord Reine
Karriereenhetene i Oslo/Hartvig Nissens skole
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Videregående opplæring



Valg av utdanning og yrke

Hva er jeg interessert i?

Hva er jeg god til?

Hva er viktig for meg?

Hvilke  utdanninger 

og yrker fins der ute?

Hva passer for meg?

Hva kreves?

Klare å velge ut fra 

selvinnsikt og 

kunnskap om 

utdanninger og yrker



5 studieforberedende utdanningsprogram:
- Idrettsfag

- Kunst, design og arkitektur

- Medier og kommunikasjon

- Musikk, dans og drama

- Studiespesialisering (med realfag og språk, samfunnsfag og økonomi)

8 yrkesfaglige utdanningsprogram:

- Bygg- og anleggsteknikk

- Design og håndverk

- Elektrofag

- Helse- og oppvekstfag

- Naturbruk

- Restaurant- og matfag

- Service og samferdsel

- Teknikk og industriell produksjon

13 utdanningsprogram



Søknaden

• Du har rett til å komme inn på ett av de tre utdannings-

programmene du søker på. Du må derfor sette opp tre 

utdanningsprogram på søknaden – i prioritert rekkefølge

• Du kan sette opp inntil seks skoleønsker for hvert av de tre 

utdanningsprogrammene.

• Karakterene dine avgjør om du kommer inn på det 

utdanningsprogrammet eller den skolen du helst vil gå på

• De aller fleste karakterene som teller, får du i 10. klasse
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Vg1 Vg2

Vg3
Vg1: Videregående trinn 1

Vg2: Videregående trinn 2

Vg3: Videregående trinn 3

Bedrift: Normalt lærling i to år

Bedrift Bedrift

Oppbygningen av videregående opplæring



Oslo kommune, Utdanningsetaten

Yrkeskompetanse?

eller

Studiekompetanse?

eller

Ja takk, begge deler?

Det viktige første valget:
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Yrkeskompetanse

• Du blir utdanning til å utøve et yrke

• Du blir faglært

– Svennebrev

– Fagbrev

– Yrkestittel



Yrkesfaglige utdanningsprogram
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Fellesfag

Programfag

Fellesfag

Programfag

Vg1 Vg2

Prosjekt til 

fordypning
Prosjekt til 

fordypning

Vg3 

(fagopplæring i bedrift 

eller skole)

Programfag 
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Eksempel på et yrkesfaglig utdanningsprogram

Helse- og 
oppvekstfag

Helsearbeiderfaget

Barne- og 
ungdomsarbeiderfaget

Fotterapi og ortopedi

Helseservicefag

Ambulansefag

Hudpleier

Helsearbeiderfaget

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Hudpleier

Fotterapi

Tannhelsesekretær 
Apotektekniker
Helsesekretær

Ambulansefaget

Vg1

Ortopediteknikk



• Bjørnholt, Hellerud, Kuben og Stovner

• Fører frem til 23 ulike yrker

• Eksempler på fag i Oslo: tømrer, rørlegger,                                                            
maler, murer og betongfagarbeider

• Du bør være:

– praktisk anlagt og ha godt håndlag

– selvstendig og nøyaktig 

– innstilt på å arbeide i team med andre yrkesgrupper

Bygg- og anleggsteknikk
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Design og håndverk
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• Edvard Munch, Elvebakken, Kuben

• Fører frem til 50 ulike yrker

• Eksempler på fag i Oslo: frisør, møbelsnekker,                    
blomsterdekoratør, design og tekstil, utstillings-

og interiørdesign, gullsmed

• Du bør være:

– kreativ og ha estetisk sans

– glad i å arbeide med hendene

– nøyaktig



Elektrofag
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• Bjørnholt, Elvebakken, Etterstad, Kuben

• Fører fram til 21 ulike yrker

• Eksempler på fag i Oslo: elektriker,                                               
dataelektroniker, kulde- og varmemontør,                                             
telemontør og signalmontør

• Du bør være:

– nøyaktig og kunne arbeide sikkert og systematisk

– praktisk anlagt og ha godt håndlag

– serviceinnstilt



Helse- og oppvekstfag
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• Hersleb, Holtet, Kuben, Nydalen, Stovner, Ullern, Ulsrud

• Fører fram til 9 ulike yrker

• Eksempler på fag i Oslo: helsefagarbeider,                                          
barne- og ungdomsarbeider, helsesekretær,                              
apotektekniker, hudpleier

• Du bør være:

– omsorgsfull og kunne ta hensyn til mennesker 

med forskjellig bakgrunn og livssituasjon

– flink til å kommunisere

– god til å samhandle med andre



Naturbruk
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• Natur vgs

• Fører frem til 11 ulike yrker

• Eksempler på fag i Oslo: gartner, hestefaget, skogbruk, 
landbruk

• Du kan også velge opplæringsløpet
naturbruk, som gir generell studiekompetanse

• Du bør være:

– praktisk anlagt

– glad i å arbeide ute i all slags vær

– omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø



Restaurant- og matfag
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• Etterstad

• Fører frem til 12 ulike yrker

• Eksempler på fag i Oslo: kokk, konditor,                                                   
servitør, butikkslakter og baker

• Du bør være:

– praktisk anlagt, kreativ og ha godt håndlag

– nøyaktig og kunne arbeide med god hygiene

– serviceinnstilt



Service og samferdsel
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• Etterstad, Nydalen og Oslo handelsgymnasium

• Fører fram til 8 ulike yrker

• Eksempler på fag i Oslo: IKT, kontor-
og administrasjon, logistikk, salgsfaget, 
reiselivsfaget                                                        

• Du bør være:

– høflig, utadvendt og serviceinnstilt

– glad i å ha med andre mennesker å gjøre

– åpen for ulike kulturer og tradisjoner 



Teknikk og industriell produksjon
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• Etterstad, Kuben, Stovner

• Fører fram til 59 ulike yrker

• Eksempler på fag i Oslo: bilmekaniker,                                         
billakkerer, motormann, sveiser

• Du bør være:

– praktisk anlagt og ha godt håndlag

– selvstendig og nøyaktig

– interessert i ny teknologi



Hva er en lærling?

• Samme rettigheter og plikter som vanlige arbeidstakere

• Lønn under opplæring

• Læretida avsluttes med en fag- eller svenneprøve

• Gir arbeidslivserfaring

• God plattform for jobb eller høyere utdanning



Å søke læreplass

• Elevene søker læreplass i godkjente lærebedrifter

• Det er bedriftene selv som velger hvem de vil ha som lærlinger

• Hvordan få bedriften til å velge deg?

• Unngå fravær, særlig timefravær!

• God atferdskarakter og  ordenskarakter!

• Bestått i alle fag – så bra karakterer som mulig

• Vise engasjement og interesse i møtet med bedriften

• Gjøre et godt inntrykk under intervjuet



"Ja takk, begge deler”

Yrkeskompetanse og studiekompetanse (YSK) (4-årig)

• Bygg- og anleggsteknikk med  yrkes- og studiekompetanse, 
Kuben

• Helse- og oppvekstfag med yrkes- og studiekompetanse, Kuben
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Praksisrettet studiekompetanse

3-årig

• Design og håndverk, Edvard Munch

• Helse- og oppvekstfag, barne- og ungdomsarbeiderfag, Ulsrud

• Helse- og oppvekstfag, helsefagarbeider, Ullern

• Service og samferdsel, reiseliv, Etterstad
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Generell studiekompetanse (GSK) 

De fleste studiene på universitetene og 
høyskolene krever bare generell 
studiekompetanse, for eksempel:

Psykologi

Rettsvitenskap (= juss)

Politihøgskolen 
Statsvitenskap

Lærer-/adjunkt-/lektorstudier

Barnevern          Sykepleie 
Fysioterapi 

Journalistikk             Arkeologi

(og mange, mange flere…)

Det er mange veier til generell studiekompetanse, både med utgangspunkt i 
studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram



Spesielle opptakskrav til enkelte studier

Medisin, odontologi, farmasi, ernæring:

Matematikk R1 eller S1 + S2

Fysikk 1

Kjemi 1 og 2

Veterinær: 
Matematikk R1 eller S1 + S2, Kjemi 1 og 2

Realfag, natur- og miljøfag:

Matematikk (R1 eller S1 + S2) + ett realfag til over 2 år

Ingeniørstudier (+ arkitektstudiet på NTNU):

Matematikk R1+ R2

Fysikk 1

Informatikkstudier:  
Matematikk R1 eller S1 og S2

Siviløkonom, matematisk finans, samfunnsøkonomisk analyse: 
Matematikk R1 eller S1 + S2

Anbefalt til alle økonomistudier: 

Matematikk S1



De studieforberedende utdanningsprogrammene

• Skal forberede deg på videre studier

• Er ment for deg som er helt sikker på at du skal studere
minst 3 år på universitet eller høyskole etter
videregående skole

• Du får ikke yrkeskompetanse, du er ikke kvalifisert for
«faglærte» jobber etter videregående

• Programmene er mer teoretiske enn de yrkesfaglige



Studiespesialisering

• Bjerke, Bjørnholt, Blindern, Edvard Munch, Elvebakken, 
Fyrstikkalléen, Foss, Hartvig Nissen, Hellerud, Hersleb, Kongshavn, 
Kuben, Lambertseter, Nydalen, Oslo handelsgymnasium, Oslo 
katedralskole, Persbråten, Stovner, Ullern, Ulsrud

• Fører fram til generell studiekompetanse 
+ spesielle opptakskrav innen realfag

• Du bør være:
– sikker på at du skal studere minst tre år 

etter videregående opplæring

– motivert for et hovedsakelig teoretisk 
opplæringsløp med stor fagbredde



Programfag på studiespesialisering 

Språk, samfunnsfag og økonomi
- Antikkens språk og kultur 

- Engelsk

- Entreprenørskap og bedriftsutvikling

- Fremmedspråk

- Historie og filosofi

- Kommunikasjon og kultur

- Markedsføring, strategi og ledelse

- Medie- og informasjonskunnskap

- Næringslivsøkonomi

- Politikk, individ og samfunn

- Psykologi

- Reiseliv og språk

- Rettslære 

- Samfunnsøkonomi

Realfag

- Biologi

- Fysikk

- Geofag 

- Informasjonsteknologi 

- Kjemi

- Matematikk S eller R

- Teknologi og forskningslære



Idrettsfag

• Bjerke, Lambertseter, Persbråten, Ulsrud

• Fører fram til generell studiekompetanse 

• Idrettsfag er et tilbud til deg som:
– ønsker å kombinere utdanningen med toppidrett eller breddeidrett

– ønsker en alternativ vei til studiekompetanse med en kombinasjon av 
fellesfag og fordypning i praktiske og teoretiske idrettsfag



Kunst, design og arkitektur
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• Edvard Munch, Elvebakken

• Nytt utdanningsprogram fra 2016

• Fører fram til generell studiekompetanse 

• Et tilbud til deg som:
– har studiekompetanse som mål

– er motivert for fordypning i
praktiske og teoretiske fag innen
kunst, design og arkitektur

– er glad i å tegne, forme og lage ting
med hendene



Medier og kommunikasjon
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• Bjerke, Bjørnholt, Elvebakken, Fyrstikkalléen (F21), Hellerud, Ullern

• Studieforberedende utdanningsprogram fra 2016

• Fører frem til generell studiekompetanse

• Du bør være:

– kreativ

– flink til å uttrykke deg skriftlig og muntlig

– interessert i IKT og digital teknologi



Musikk, dans og drama

• Fører fram til generell studiekompetanse

• Gir stor fordypning i praktiske og teoretiske 
fag innen musikk eller dans eller drama

• Inntak basert på en inntaksprøve 
i tillegg til karakterer 

• Musikk: Edvard Munch, Foss

• Dans: Edvard Munch

• Drama: Bjørnholt, Hartvig Nissen
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Ulike veier til målene



Vg1 Vg2 Vg3

Vg3Vg2Vg1

Yrkes-

tittel

Opplæring i bedrift

Påbygg

Fag-/ 

svenne-

brev

1.år 2.år 3.år 4.år
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Y-veien

Fagskole

Mesterbrev

Studiekompetanse

 universitet/høgskole

YSK

1.år 2.år 3.år



Hvis søknadsfristen var i dag, hvilke tre 
utdanningsprogram ville du søkt på?



5 studieforberedende utdanningsprogram:
- Idrettsfag

- Kunst, design og arkitektur

- Medier og kommunikasjon

- Musikk, dans og drama

- Studiespesialisering (med realfag og språk, samfunnsfag og økonomi)

8 yrkesfaglige utdanningsprogram:

- Bygg- og anleggsteknikk

- Design og håndverk

- Elektrofag

- Helse- og oppvekstfag

- Naturbruk

- Restaurant- og matfag

- Service og samferdsel

- Teknikk og industriell produksjon

13 utdanningsprogram
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Lykke til!


