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Din framtid - vårt mål
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JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE
Ved vår skole har vi følgende utdanningsprogrammer:
• Helse- og oppvekstfag (HO)

• Salg, service og reiseliv (SSR)

• Teknologi- og Industrifag (TIF) 

• Kunst, design og arkitektur (KDA)

• Musikk, dans og drama (MDD) 

• Studiespesialisering (ST)

• Kombinasjonsprogram for minoritetsspråklige (KP)

• Påbygging til generell studiekompetanse (PB)

I tillegg har skolen:
• Tilrettelagt opplæring i mindre grupper (TM)

• Tilrettelagt opplæring i større grupper (TS)
 
Jessheim videregående skole ivaretar målsettingen om å utvikle elevenes  
faglige, sosiale og samfunnskompetanse. 
 
Skolen er preget av felles pedagogiske holdninger, god struktur  
og et kontinuerlig forbedrings- og kompetanseutviklingsarbeid.  
 
Vi legger vekt på å skape en kultur for læring gjennom god klasseledelse,  
tilpasset opplæring, variert metodebruk og vurdering for læring.

For å øke ditt læringsutbytte ytterligere har vi:
• Et nært samarbeid med det lokale næringsliv og kommuner

• Et samarbeid med ungdomsskolene om det 13-årige løpet

• Status som universitetsskole

• Et bredt tilbud av programfag til valg

• Flere internasjonaliseringsprosjekter

• Europalinje og MatNat-linje
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“REKTORS HJØRNE!”
Nå står du med informasjonsbrosjyren fra Jessheim videregående skole  
i hånda. 

Du skal snart ta et valg som vil ha stor betydning for utdanning  
og yrkesvalg. Det er viktig at du tenker nøye gjennom hva du vil.

Her på Jessheim kan vi tilby deg et bredt utvalg av utdannings- 
programmer. I dette informasjonsheftet kan du lese mer  
om våre tilbud. 

Når du skal velge et utdanningsprogram, oppfordrer vi deg  
til å tenke gjennom følgende:

• Hva er mine interesser? 

• Hva er jeg god til?

• Hvilket yrke kan jeg tenke meg i framtiden?

Dersom svarene på alle disse spørsmålene peker i samme retning,  
kan valget være lett. Dersom det ikke er samsvar mellom dem,  
bør du bruke tid på å snakke med dine nærmeste og rådgiverne  
på ungdomsskolen din.

Vår visjon er «Din framtid – vårt mål», og vi skal gjøre alt for  
at du skal få realisert dine drømmer for framtiden sammen  
med resten av elevene ved Jessheim videregående skole. 

Jessheim videregående skole er preget av et mangfold av elever  
og utdanningsprogrammer. Vi fokuserer på elevenes mestringsfølelse  
og dine muligheter for framtiden.

Lykke til med valget, så sees vi kanskje til høsten! 
 
Hilsen 
Christian Andresen  
Rektor
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HELSE- OG OPPVEKSTFAG (HO)  
Ønsker du å jobbe med mennesker i forskjellige  

aldersgrupper og livssituasjoner?

Ønsker du å ta fagbrev/yrkeskompetanse?

Da kan helse- og oppvekstfag være noe for deg.

Du kan blant annet:
• bli helsefagarbeider, ambulansearbeider og portør

• bli aktivitør          

• bli barne- og ungdomsarbeider

• bli apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær

• bli hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

• ta påbygging til generell studiekompetanse 

Aktuelle arbeidssteder:
• sykehus eller hjemmetjeneste

• barnehager eller skolefritidsordninger

• apotek, tannlege- eller legekontor

• fot- eller hudpleiesalonger

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

Katharina (17): 
“Variert - vi får prøve oss innenfor 

mange ulike områder. Du treffer 

mange nye mennesker og har mye 

praksis. Du får en veldig god selv- 

følelse ved å hjelpe folk som  

 trenger det.”

Thea Marie (17):
“Ikke ensformig, gjør mye nytt hele 

tiden. Får et nytt syn på eldre,  

funksjonshemmede og uføre. Man  

kommer borti mennesker, og da er  

det viktig at man gir av seg selv.”
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SALG, SERVICE OG REISELIV (SSR)
Kan du tenke deg å jobbe med mennesker? Kan du tenke deg å 

jobbe med kundebehandling? Ønsker du å være bedriftens ansikt 

utad? Ønsker du å ta fagbrev?  

Da kan salg, service og reiseliv være noe for deg.

 

Du kan blant annet:
• bli salgsmedarbeider

• bli reiselivsmedarbeider

• bli service- og administrasjonsmedarbeider

• bli sikkerhetsmedarbeider

• ta påbygging til generell studiekompetanse 

Aktuelle arbeidssteder:
• offentlige eller private kontorer

• vekterselskap

• reisebyrå eller resepsjoner

• flyplasser eller i salgsbransjen

Du bør være:
• høflig, utadvendt og serviceinnstilt

• glad i å ha med andre mennesker å gjøre

• åpen for ulike kulturer og tradisjoner 

Pia (17):
“Mitt valg var basert på blandingen av 

teori og praksis. Jeg har lært hvordan 

jeg skal starte en bedrift og har en 

rekke valg for læretida eller mulig- 

heten til å ta påbygg. Valgte SSR fordi 

det er en veldig praktisk linje og du får 

mye mer ut av å være ute i praksis enn 

å sitte på skolebenken.   

Du lærer veldig mye og har mange  

gode lærere.”

Vetle (17):
“Du lærer mye om samfunnet og  

hvordan du skal integrere deg i  

arbeidslivet seinere.”



10 11

TEKNOLOGI- OG INDUSTRIFAG (TIF)
Ønsker du å arbeide med teknikk og mekanikk? Er du interessert i 

maskiner og kjøretøy? Ønsker du å ta fag-/svennebrev? Da kan tek-

nologi- og industrifag være noe for deg.

Du kan blant annet:
• bli bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer

• bli anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker

• bli aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider

• bli verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed

• bli bokbinder eller grafisk trykker

• bli faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri

• bli industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør

• bli bore- eller brønnoperatør

• bli matros eller motormann

• ta påbygging til generell studiekompetanse

Aktuelle arbeidssteder:
• teknisk og elektromekanisk industri

• skipsindustrien eller bilindustrien

• kjemisk prosessindustri eller teknologiindustrien

• bilbransjen eller oljebransjen

Du bør være:
• praktisk anlagt og ha godt håndlag

• selvstendig og nøyaktig

• interessert i ny teknologi

Martin (16):
“Hvis du er glad i praktisk arbeid, 

er det veldig morsomt å gå på TIF 

- mye håndtverk. Jeg visste ikke 

hva jeg skulle bli, men en kamerat 

anbefalte TIF og jeg angrer ikke.”

Magnus (16):
“Mye maskinering. Veldig gøy fordi 

vi jobber med stål og metall, svei-

sing og alt mulig.”

Utdanningsprogram  TIF
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KUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR (KDA)
Er du interessert i kunstfag og liker å tegne og male? 

Er du samtidig interessert i teoretiske fag? 

Da gir utdanningsprogrammet deg mulighet til å videreutvikle deg  

innenfor ditt kunstneriske interesseområde.

KDA gir:
• generell studiekompetanse og rett til å søke ulike steder ved  
 høyskoler og universiteter.

    

Videre studier kan føre fram til yrker som for eksempel:
• arkitekt

• produktdesigner

• grafisk designer

• lærer 

• illustratør

Du bør være:

• kreativ og ha estetisk sans

• utforskende

• glad i variasjon i din skolehverdag
Kirsti (18):
 “Det er spennende, du får  

noe annet enn vanlige teorifag.  

Vi jobber mye praktisk.”

Lene (18):
“Jeg liker KDA veldig godt fordi du får 

en god blanding av teori og praksis. 

KDA gir deg generell studie- 

kompetanse samtidig som du får 

holde på med noe som er praktisk. 

Vi får muligheten til å fordype oss  

i kunstfagene og kose oss med  

det vi gjør”
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MUSIKK, DANS OG DRAMA (MDD)
Ønsker du å danse, spille teater eller spille musikk samtidig som du 

får generell studiekompetanse?

Har du lyst til å jobbe kreativt og praktisk, og skape noe  

sammen med andre?

Jessheim videregående skole tilbyr fordypning innen:

• musikk

• dans

• drama
 

Musikk, dans og drama gir:
• generell studiekompetanse og rett til å søke ulike studier ved høgskoler  
 og universiteter

• mulighet til å dyrke talentet ditt innenfor musikk, dans eller teater  
 og lære mer om samarbeid, planlegging, kreativt arbeid og ledelse

• mulighet til å ta på deg instruktørjobber innenfor din fordypning,  
 spesielt rettet mot barn

Musikk, dans og drama er et tilbud til deg som ønsker videre studier eller en 
yrkeskarriere innenfor din fordypning og til deg som ønsker en alternativ vei 
til studiekompetanse.

Henriette (17):
”Lærer veldig mye om seg selv og 

mennesker, som man også kan bruke 

i «virkeligheten». Passer for de som 

liker å formidle ting ved hjelp av seg 

selv.”

Martin Halla:
”Tiden på musikklinja på Jessheim 

VGS ga meg ferdighetene og selv- 

tilliten jeg trengte for å tørre og satse 

videre på musikken”
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STUDIESPESIALISERING (ST)
Ønsker du å studere videre ved universitet eller høyskole  

etter videregående opplæring, i Norge eller i utlandet?

Velger du studiespesialisering, får du det bredeste  

grunnlaget for å gjøre dette.

Jessheim videregående skole tilbyr fordypning innenfor  

følgende områder:

• realfag

• språk, samfunnsfag og økonomi

Jessheim videregående skole tilbyr et bredt tilbud av valgfrie programfag 
på Vg2 og Vg3 som gir deg den kompetansen du trenger for videre 
studier. Vi tilbyr spennende fagkombinasjoner for  
motiverte elever i form av Europalinje og MatNat-linje. Vi tilbyr også  
et studiespesialiserende løp for minoritetsspråklige.

Videre studier ved universitet eller høyskole kan føre fram  

til yrker som for eksempel:

• sykepleier, lege eller veterinær

• ingeniør, jurist eller økonom

• lærer, psykolog eller prest

• arkitekt, produktdesigner eller kulturarbeider

Generell studiekompetanse fra videregående skole gir deg adgang  
til de fleste høyere studier i Norge. Et fåtall studier krever bestemte  
kombinasjoner av programfag. Se «Forskrift om opptak til høyere  
utdanning» kapittel 4., www.lovdata.no 

Anneli (16):
“Lærerne samarbeider godt  

og hjelper elevene med  

problemer og utfordringer. 

Elevene er skjerpa og bidrar til 

positivt læringsmiljø”

Eline (16):
“Mange muligheter når du 

er ferdig. Det er bra samhold 

mellom elevene.”

Utdanningsprogram ST
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KOMBINASJONSPROGRAM (KP)
Minoritetsspråklige elever mellom 16 og 24 år som har bodd kort tid  

i Norge, kan få mer grunnskoleopplæring og øke norskkompetansen sin  

i kombinasjonsklasse før de søker seg til videregående opplæring. Søkere 

til kombinasjonsprogrammet på Jessheim videregående skole må enten 

ha godkjent grunnskole fra utlandet eller ha fått vitnemål fra 10. klasse  

i Norge.

Tilbudet gjelder fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag, 
som elevene vurderes med karakter i. I tillegg kommer fagene kroppsøving og 
arbeidslivsfag. I alle fag fokuseres det på muntlige ferdigheter, lesing, skriving, 
regning og digitale ferdigheter. Elevene får mye trening i å bruke pc. 

Tilbudet varer i ett til tre år, avhengig av behov, og avsluttes med ordinær  
ungdomsskoleeksamen.

Du bør være:

• godt motivert 

• klar for å bruke det du lærer på skolen i din hverdag 

• åpen for ulike kulturer og tradisjoner
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TILRETTELAGT OPPLÆRING - MINDRE GRUPPER (TM)  
Vi tilrettelegger undervisningen etter elevens individuelle opplæringsplan (IOP)  

og utdanningsprogrammet eleven har valgt. 

Jessheim videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring i mindre grupper,  
innenfor skolens utdanningsprogrammer:

• Studiespesialisering 

• Musikk, dans og drama 

• Kunst, design og arkitektur 

• Helse- og oppvekstfag 

• Salg, service og reiseliv 

• Teknologi- og industrifag 

Til grunn for tilbudet om tilrettelagt opplæring ligger en helhetstenkning rundt eleven  
der man tar utgangspunkt i de mulighetene og ressursene eleven har. Opplæringen tilrettelegges  
slik at eleven på best mulig måte kan kvalifisere seg for framtidig bolig og arbeid.  
 
Det undervises både i teoretiske og praktiske fag. Opplæringen i de fagene som krever  
størst grad av individualisering, vil ofte bli gitt i enetimer, mens det i andre fag vil være mest  
formålstjenlig å arbeide sammen med andre i grupper.  
 
Samarbeid med andre instanser som f.eks. hjemkommune, Nav og arbeidsplasser er en naturlig  
del av oppfølgingen av våre elever. Dette sikrer at eleven får et individuelt tilpasset tilbud.
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TILRETTELAGT OPPLÆRING – STØRRE GRUPPER (TS)
Ønsker du en praktisk tilnærming til ditt utdanningsprogram? Kanskje du er klar  

for å prøve deg, og erfare hvordan det fungerer i arbeidslivet? Eller trenger du noe  

tilrettelegging for å nå målene dine?

På tilrettelagt – større grupper tilbyr vi tilpasset opplæring  
innenfor følgende utdanningsprogrammer:

• Salg, service og reiseliv

• Helse- og oppvekstfag

• Teknologi- og industrifag

• Studiespesialisering

Vi jobber i grupper på åtte elever, og for de aller fleste er praksis ute i bedrift en stor del av opplæringen. 
Elevene på yrkesrettede utdanningsprogrammer jobber ofte mot en lærekandidatordning.  
Elevene på studiespesialisering bruker ofte noe lengre tid på å oppnå studiekompetanse.

Alle elevene får en individuell opplæringsplan (IOP), som tar utgangspunkt i  
elevens forutsetninger. Vi samarbeider tett med andre instanser som PPT, BUP og Nav.

Du kan:
• bli tryggere på ditt yrkesvalg gjennom erfaringer fra en praksisplass

• få et kompetansebevis (lærekandidat) eller et fagbrev (lærling) i det faget du ønsker

• få et nettverk innen den bransjen du ønsker for mulig arbeid etter endt skolegang

Du bør:

• være motivert for å jobbe mot ditt mål

• ønske å kombinere teori på skolen med en praktisk tilnærming til programfagene



Jessheim vidergående skole

Postboks 475, 2051 Jessheim

Ringvegen 60, 2066 Jessheim

Tlf: 63 92 78 00

E-post: jessheimvgs@viken.no

Hjemmeside: viken.no/jessheim-vgs

Foto: Emil Kjos Sollie

viken.no


