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RM  RESTAURANT- OG MATFAG





"BEST I KLASSEN"

Et langsiktig prosjekt for å innfri skolens, lærerens og
ungdommenes ambisjon for Restaurant og Matfag.

Inspirert av Meråker vgs som tilrettelegger
utdannelse for talenter innen langrenn og skiskyting.

Fokus på nettverksbygging og gjennomføring av 
samarbeidsprosjekter i inn- og utland.















NM GULL & BRONSE





HO  HELSE- OG OPPVEKSTFAG & HELSE-TEK



Et valg som åpner for mange muligheter

Helsefagarbeider

Barn- og ungdomsarbeider

Apotektekniker

Helseservice

Tannhelsesekretær

Helsesekretær

Fotterapeut

Hudpleier

Ambulansearbeider

Ortopeditekniker

Portør

Aktivitør



Stor etterspørsel etter arbeidskraft:



Viktige egenskaper begge løp:
• omsorgsfull og hensynsfull ovenfor mennesker

• flink til å kommunisere
• god til å samhandle med andre

• Like å være sammen med mennesker

• NB: Vanskelig forenelig med grunnkompetanse
• Relativt teoretisk yrkesfagsløp
• Flink med folk: mye kan gjøres



HelseTEK



Tannlege

Lege

Veterinær

Bioingeniør Realfag på universitetsnivå

Sykepleier
Psykolog
LærerIngeniør 

Farmasøyt

Ernæringsfysiolog



• Studiekompetanse med realfagsfordypning
• Like å jobbe med mennesker
• Like å jobbe med teoretiske fag
• Mestre realfagene

• Fordeler:
• Variert skoledag
• Karakterer også innenfor praktiske fag
• Elever med like interesser/ambisjoner
• Tett oppfølging



IM INFORMASJONSTEKNOLOGI OG MEDIEPRODUKSJON



VG1 Informasjon og medieproduksjon
To klasser a 15 elever

Programfag:

• Teknologi og produksjon
• Konseptutvikling og 

kommunikasjon
• Design og visualisering



VG2 - to veier

VG2 Informasjonsteknologi (15)
VG2 Medieproduksjon (15)



VG2 Informasjonsteknologi

Programfag:

Driftsstøtte

Brukerstøtte

Utvikling



VG3 i bedrift

IT-driftsfag
IT-utviklerfaget



VG2 – Medieproduksjon

Teknologi og produksjon

Konseptutvikling og kommunikasjon

Design og visualisering

VG3 i bedrift

Medieteknikerfaget

Medieprodusentfaget

Mediedesignerfaget



Informasjonsteknologi og
medieproduksjon passer
for elever som liker både 
teori og praksis.

Gode kunnskaper i matematikk
er en viktig forutsetning.

På IM lærer vi om spillteknologi,
Spilling gjør elevene hjemme!



VG1
IT og medieproduksjon



FBIE  INTERIØR OG EKSPONERINGSDESIGN



• På Glemmen kan du fordype deg i Interiør 
og eksponeringsdesign og utvikle 
skaperglede. På Kalnes vgs kan du fordype 
deg i Frisør og Blomsterdekoratør.

• Du får bruke dine estetiske evner i 
skoledagen og jobbe fra idè til ferdig 
produkt.

• Vi jobber med ulike typer materialer både 
praktisk og digitalt.



Du får kompetanse og kreative ferdigheter innenfor ulike materialer, teknikker, 
design og visuelle uttrykk, komposisjon, digitale verktøy, trender og kundekontakt.



• Elevens opplæring vil være i et 
virkelighetsnært miljø og det meste 
av undervisningen foregår i egne 
verksteder, utplassert i bedrift eller 
gjennom å starte egen 
ungdomsbedrift i samarbeid med 
ungt entreprenørskap www.ue.no

http://www.ue.no/




• Yrkesfaglig 2 år skole + 2 år i bedrift

Vg1
Frisør, blomster, interiør 
og eksponeringsdesign

Vg2
Interiør og 

eksponeringsdesign

Opplæring i bedrift 2 år
Profileringsdesignfaget

3. år el 5. år
Påbygging til generell 

studiekompetanse





HDP  HÅNDVERK, DESIGN OG PRODUKTUTVIKLING



HDP – Vg1
HÅNDVERK, DESIGN OG PRODUKTUTVIKLING

• Et tilbud som kun er på Glemmen i 
regionen

• Drømmer eleven om å bli 
designer, jobbe kreativt og lage 
klær og produkter fra grunnen av?

• HDP er en utdanning som gir 
elevene mange muligheter på vei 
til spennende kreative yrker.

• HDP

https://vikenfk.sharepoint.com/sites/Glemmenledelse-VGGLEM/Delte%20dokumenter/Elevrekruttering/Karrierenettverk%20-%20presentasjoner/Gamle%20presentasjoner/filmer%20kreative%20fag/6_HDP.mp4


• I programfagene i vg1 jobber 
elevene med ulike materialer, 
de lærer å lage idéskisser og 
jobbe i designprosess.

• Elevene lærer å designe og 
produsere klær, kostymer og 
andre produkter og får 
erfaring i å jobbe med kunder 
og samarbeidspartnere.



Søm og tekstilhåndverk vg2

• I vg2 kan elevene ved Glemmen vgs fordype 
deg i søm og tekstilhåndverk.

• Etter Vg2 kan de bli lærling i et av de 12 
tekstilfagene, se link: Søm og tekstilhåndverk | 
Videregående opplæring - vilbli.no

• De kan også velge påbygg for en praktisk-
estetisk vei til studiekompetanse. Da kan de 
søke videre på fagskoler, høyskoler eller 
universitet.

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/handverk-design-og-produktutvikling/program/v.dt/v.dtdth1----_v.dtdte2----_/p1




• Yrkesfaglig 2 år skole + 2 år i bedrift

Vg1
Håndverk, design og 

produktutvikling

Vg2
Søm og tekstilhåndverk

Opplæring i bedrift 2 år
12 forskjellige lærefag: 

I f.eks Kjole og 
draktsyerfaget, 

kostymesyerfaget

3. år el 5. år
Påbygging til generell 

studiekompetanse





TIF TEKNOLOGI OG INDUSTRIFAG & TIF-TEK



Som elev på Teknologi- og industrifag starter

du på en yrkesvei som er med på å utvikle og

drifte industri og teknologi i samfunnet vårt

Skoledagen har hovedvekt på praktiske fag

– 17 timer programfag i uken + 6t YFF

Lærerne har erfaring fra ulike bransjer og kan gi

realistiske arbeidsoppgaver innenfor de ulike

fagområdene



TIF fører til mange yrkesretninger innenfor

Ø Teknisk og elektromekanisk industri

Ø Bil- skips eller oljebransjen

Ø Vare- eller transportbedrifter

Ø Gjenvinningsbransjen



Elevene vil få
opplæring
i mange ulike
emner…..



Vi ønsker elever som:

- er selvstendige

- er nøyaktige

- liker praktisk arbeid

- ser sammenheng mellom teori og praksis

- er nysgjerrige og interesserte i ny teknologi

Disse elevene er ettertraktet ute i bransjene!

• Norges smarteste industribedrift – Jakter smart teknologi

https://www.tu.no/artikler/jakter-smart-industri-men-det-er-menneskene-som-overrasker-mest/379461


Noen typiske bedrifter i Fredrikstad
og omegn for TIF-elever

• Jackon

• Kronos Titan

• Unger
• Sirkel

• Denofa

• Orkla Stabburet

• Seal Engineering

• Sleipner



EL ELEKTRO OG DATATEKNOLOGI & EL-TEK 



Valg av Elektro- og datateknologi er 
veien til yrker som drifter Norge med 
elektrisitet, installasjoner og 
nettverkskommunikasjon

Elektroeleven…..
er praktisk og nysgjerrig

er nøyaktig og glad i praktisk

arbeid

vil ha en god blanding av praksis

og teori i sin skolehverdag



Elektro- og datateknologi fører

til 25 ulike yrker innen blant annet

ØAutomatisering

ØDatateknologi og elektronikk

ØElenergi og ekom

ØDronefag

ØFlyfag

ØVentilasjon- og kuldeteknikk

ØRomteknologi



På elektro- og datateknologi

blir du kjent med mange

ulike fagområder

Dette skal gi deg et grunnlag

for å velge det som passer
best for deg videre på Vg2



Noen typiske bedrifter i Fredrikstad
og omegn for elektroelever

• Sykehuset Østfold

• Alarm Link

• Multiguard

• Wican Data AS

• Østfold sikkerhet

• Bravida

• Storm Elektro

• Caverion

• PC hjelp



TIF-Tek og El-tek
En praktisk vei til spesiell studiekompetanse

Har de samme programfagene som ordinært løp

Fordypning i matematikk og naturfag i stedet for YFF

Tek-eleven….
• har planer om høyere utdanning

• velger et utdanningsløp for 3 år på Glemmen

• liker og behersker realfagene (helst karakter 5)

• er nysgjerrig og løsningsorientert

• er god til å samarbeide med andre

• bør være teknisk interessert



KDA  KUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR



KDA er for deg som vil utvikle 
dine kreative evner og samtidig få 
studiekompetanse. 
Du får arbeide med idéutvikling
ved hjelp av digitale verktøy og
tradisjonelle teknikker.

Du både leker, lærer og utvikler
deg i faga.



På KDA-løpet ved Glemmen
har vi kunnskapsrike og faglig 
engasjerte lærere som
bidrar til at videregående 
blir litt mer spennende –
litt mer skapende – og 
litt mer kreativt!



Er du? Har du? Liker du?

• kreativ?
• design - arkitektur - kunst ?
• fantasi og skaperevne?
• å uttrykke deg visuelt?
• å jobbe på Mac eller med pensel
• å jobbe med fellesfag
• varierte skoledager?
• tenkt å studere videre?



Timeplanen har 35 timer:

• 5t Design og arkitektur
• 5t Kunst og visuelle virkemidler

Programfag til valg:
• 15 timer i løpet av Vg2 og Vg3
• kan brukes til realfag S/R, fysikk

Fellesfag
• Vg1 har 25 timer
• Vg2 har 20 timer
• Vg3 har 15 timer



• Fordypningstilbud i realfag:

Du kan velge å fordype deg i
realfag. 

Du kan for eksempel velge det
som kreves for arkitektstudier på 
NTNU.

• Matematikk S eller R og fysikk









Miljøet på linja 
og Glemmen







MOK  MEDIER OG KOMMUNIKASJON



MOK gir deg tre 
ting på en gang:

Studiekompetanse,

mediefag

og en variert og 
spennende 
skoledag!



Medier og kommunikasjon 
er en treårig utdannelse 
som gir 
deg studiekompetanse.

En kreativ utdanning for 
skapere.

Medier og kommunikasjon 
på Glemmen VGS har et 
godt navn i medie-
Norge, og mange 
tidligere studenter har i 
dag ledende stillinger i en 
rekke medieselskap landet 
rundt.

Erfaringer 
tilsier at kommunikasjon,
kreativitet og samarbeid 
er viktige egenskaper for 
å lykkes.

Kunnskap om dette får 
du på Glemmen VGS.



På Glemmen og MOK har 
vi eleven i sentrum. Vi har 
fokus på å gi deg som elev 
et spennende læringsmiljø 
i trygge 
og skapende omgivelser.

Vi legger vekt på at du har 
en aktiv skolehverdag, 
der du gjennom praktisk 
arbeid lærer om prosesser 
og produksjonsteknikker, 
alene eller i samarbeid 
med andre.



Gjennom tre år her på 
Glemmen VGS får du 
mulighet til å fordype deg 
innen grafisk design, 
lydproduksjon, fotografi, 
film og TV/live-produksjon.



Etter tre år på 
MOK ligger veien åpe
n til et vidt spekter av 
andre studier i Norge 
eller utlandet.



Timeplanen har 35 timer:

• 5t Mediesamfunnet
• 5t Medieuttrykk

Programfag til valg:
• 15 timer i løpet av Vg2 og Vg3
• Lyddesign, podkast, live-TV, grafisk design, film og foto.

Fellesfag
• Vg1 har 25 timer
• Vg2 har 20 timer
• Vg3 har 15 timer



ET TILBUD FOR ELEVER MED ULIKE PSYKISKE UTFORDRINGER

AVDELING LILLEBEKK



TILBUDSSTRUKTUR:

• VG 1 YRKESFAG; FELLESFAG ALLE PROGRAMOMRÅDER

• VG 1 STUDIESPESIALISERING OVER TO ÅR
• VG 2 STUDIESPESIALISERING OVER ETT ÅR
• VG 3 STUDIESPESIALISERING OVER ETT ÅR

• VG 3 PÅBYGG OVER TO ÅR



LILLEBEKK TILBYR:

• SMÅ GRUPPER MED 8 ELEVER I ET TRYGT LÆRINGSMILJØ DER FOKUS PÅ MESTRING ER 
SENTRALT

• TETT LÆREROPPFØLGING AV LÆRERE MED GOD KOMPETANSE INNENFOR PSYKISK HELSE

• TVERRFAGLIG SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER RUNDT ELEVEN

• SØKNADSFRIST 1. FEBRUAR

• INNTAK HELE ÅRET


