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• Rådgivere

Ylva Fjeldavli
ylvaf@viken.no

Therese Hägg-Ottesen
Theresehag@viken.no

Kirsten Viker
kirstenv@viken.no

Margrethe Stenseng
margrethes@viken.no

Gudmund Rype
gudmundr@viken.no

Sosialrådgiver Karriereveileder Spesialpedagogisk rådgivere Minoritetsrådgiver

mailto:Tonehk@viken.no
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• Pedagogiske medarbeidere

Morten Paulsen
mortenpaul@viken.no

Karianne Lærum
kariannela@viken.no

• Miljøarbeider

Kristian Bjaaland
kristianb@viken.no



• Helsesykepleiere

Kontaktinformasjon:

Linda: 904 73 021
Linda.merethe.larsen@drammen.kommune.no

Mone: 901 69 789
Mone.jellum.skjonberg@drammen.kommune.no

mailto:Linda.merethe.larsen@drammen.kommune.no
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Dysleksivennlig skole 

• Eget dysleksiteam

- fem lærere med kompetanse på dysleksi og dyskalkuli

• Elevene får hver sin kontaktperson

• Tekniske hjelpemidler

• Øvrig tilrettelegging



Livsmestring og folkehelse: Klar ferdig gå

• Trivsel, klassemiljø og inkludering:

Skolestart, medansvarsgrupper, fuelbox, mm.

• Karriereveiledning og valgkompetanse:

Interessekartlegging, veikart, nettvett, informasjon,  
CV, jobbsøknad, «Jakten på læreplass», mm.

• Helse og livsstil (bevisst livsførsel):

Psykisk helse, søvn, avhengighet, trening, ernæring, 
sex og seksualitet



Struktur





Vg1



Vg2



Hva skjer i læretiden? 

• Arbeidstid
‒ 8 timer per dag (inkl. lunsj)

• Kontaktpersoner
‒ Opplæringskontor

‒ Veileder i bedriften

‒ Fylket (kontaktperson på Fagopplæring)

• Lønn
‒ Første læreår: 40% av normal lønn

‒ Andre læreår: 60% av normal lønn



Påbygg i ulike former Påbygg 3 – direkte etter Vg2

Norsk (281 timer)

Historie (140 timer)

Matematikk 1P (140 timer)

Naturfag (84 timer)

Kroppsøving (56 timer)

Ett valgfritt programfag (140 timer) 

Brukt opp ungdomretten. Kan bli lærling, men har ikke rett på læreplass
eller opplæring.

Påbygg 4 - etter bestått fag- og yrkesopplæring

Norsk (281 timer)

Historie (140 timer)

Matematikk 1P (140 timer)

Naturfag (84 timer)

Retten til påbygg 4, etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring, må tas
ut innen utgangen av det året vedkommene fyller 24 år.

Påbygg som privatist

Realfag



Nyttige nettsider

• www.vilbli.no

• www.utdanning.no

• www.samordnaopptak.no

• www.nav.no

• www.finn.no

• www.forsvaret.no

http://www.vilbli.no/
http://www.utdanning.no/
http://www.samordnaopptak.no/
http://www.nav.no/
http://www.finn.no/
http://www.forsvaret.no/


Takk ☺ Nå er det møter med kontaktlærere

• 1SRA ROM G407 med Finn 
Hjalmar

• 1SRBC Rom D208 med Nina og 
Nina

• 2SRA rom G406 med Jonas

• 2SRB rom B206 med Hilde

• 2SRC rom E202 med Jolanda 


