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Formalia

• I 2016 ble det vedtatt i fylkestinget i Viken at utdanningsprogrammet medier 
og kommunikasjon, studiespesialisering, skal flyttes over til Bleiker 
videregående skole

• Ledergruppen Kompetanse i Viken har bestemt flytting av MK Vg1 og Vg2 
høsten 2021

• Hvem: Elever som skal begynne i VG1 og VG2 høsten 2021

• Hvorfor:
• Samling av yrkesspesifikke utdanningsprogram gir sterkere fagmiljø
• Plassmangel på Nesbru



Hvordan?

• Dette vil vi samarbeide med Nesbru om 
for å få til en smidig overgang både for 
elever og ansatte

• I første omgang ønsker vi å invitere over 
elever fra Nesbru til Bleiker - så snart 
smittevernhensyn tillater det sammen 
med miljøarbeidere og elevrådet

• Samarbeidsmøter mellom faglærere på 
begge skoler i løpet av våren



Hva kan Bleiker vgs tilby?

• Større fagmiljø - totalt 8 klasser (MK, 
IKT, MP og IKMP) fra 2021

• Lærere med bransjeerfaring

• Nyoppussede lokaler

• Oppdatert utstyrspark

• Tett faglig og sosial oppfølging

• Muligheter for å jobbe i 
ungdomsbedrift

• Godt skolemiljø

• Lett tilgang til buss/tog



Fagtilbud på 
Bleiker for 
VG2

• Videreføring av de fremmedspråkene som 
elevene har hatt på VG1

• Matematikk 2P eller S1*

• Valgfritt programfag (5 timer)

• Bilde*

• Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

• Internasjonal engelsk

• Sosiologi og sosialantropologi

• Valgfrie programfag gjennomføres sammen 
med elever fra VG3 og VG4

* vurderes ut ifra elevenes interesse



Nye klasserom



Nytt lydstudio, 
fotostudio og 
regirom



Gratis skolemåltid

• Prøveprosjekt

• Oppstart mars 2021



Elevundersøkelsen

Bleiker vgs

Nesbru vgs



Spørsmål?

• Rektor Per Erik Skjelbred – persk@viken.no - 932 98 252

• Avd.leder Harald Solberg – haraldso@viken.no - 951 36 456

• Avd.leder Geir Totland – geirto@viken.no - 950 25 533



Velkommen 
til Bleiker!


