Glemmen videregående skole
Elektro-TEK – elektro og datateknologi med studiekompetanse

EL-TEK

# Praktisk og teoretisk løp
# Realfagskompetanse
# Spesiell
studiekompetanse
# Produktutvikling
# Teknologiutvikling

EL-TEK – for deg som
ønsker bade en
praktisk og teoretisk
skolehverdag

Samtidig kan du velge å gå for kun noen av

Har du ambisjoner om å studere videre etter

utvikling. Andre valg kan være Engelsk 1. Her

videregående utdanning? Drømmer du om å

kan du i stor grad kombinere realfagene med

bli ingeniør eller sivilingeniør innenfor elektro-

kreative fag.

O

realfagene, dersom du for eksempel har en
lederspire i magen og ønsker faget Markedsføring og Ledelse. Hvis du liker å tenke ut nye
ting, lære å lede og gjennomføre prosjekter kan
du velge faget Entreprenørskap og Bedrifts-

fagene eller andre fagområder? Eller har du
ambisjoner om å lede en bedrift og utvikle

EL-TEK er for deg som er glad i teorifag, men

nye produkter? Hvis du liker å jobbe både

som også synes det er morsomt å jobbe

praktisk og teoretisk, og ønsker realfags-

praktisk. Du må like å jobbe med skolefag,

fordypning, er Elektro-TEK linja for deg!

men de praktiske fagene vil gjøre dagene mer
varierte og spennende!

O

EL-TEK tar deg med pa:
• Spennende teknikk og teknologiske prosjekter
• Interessant samarbeid med høyteknologiske
bedrifter
• Mulighet til å være entreprenør og idéutvikler,
og lede spennende prosjekter
• Gir deg de realfagene du trenger for å komme
inn på de aller fleste høyere studier
• Svært gode jobbmuligheter i en bransje med
enorme behov

På EL-TEK har du mulighet til å få en
yrkesfaglig utdanning med de teoretiske

Realfag- og fagfordypning på EL-TEK:

fagene og studiekompetanse på kjøpet. Du vil

• Vg1 - 1T-matematikk

lære alt du trenger innenfor elektrofagene, og

• Vg2 - R1-matematikk og Kjemi 1,

ha mye praktisk arbeid i forbindelse med disse

Markedsføring og Ledelse eller

fagene. Samtidig får du realfagene som du

Entreprenørskap og Bedriftsutvikling

trenger for å komme inn på høyere tekniske og
vitenskapelige studier. Valgene du gjør bringer
deg et skritt nærmere ditt drømmeyrke, enten

• Vg3 - R2 -matematikk og Fysikk 1, i tillegg
kan du velge Kjemi 2, Teknologi og
Forskningslære eller Internasjonal Engelsk

du ønsker å bli ingeniør, økonom eller kanskje

EL-TEK gir deg kunnskap og erfaringer som er

bedriftsleder. På EL-TEK har med andre ord alle

gode å ha for videre studier og jobb innenfor

muligheter åpne og kan velge de studiene du

det tekniske og vitenskapelige, samt nye

drømmer om.

innovative metoder for bruk av teknologi!

