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KJELLE 
VIDEREGÅENDE SKOLE

    Hvor går veien videre?
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NATURBRUK – med sportslig friluftsliv
– for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning eller utdanning med 
studiekompetanse!

Både fagbrev og videre studier er mulig!

Naturbruk passer for deg som ønsker å 
lære om matproduksjon, forvaltning av 
skog og dyrestell. 

Liker du også fysisk aktivitet? Friluftsliv 
med kajakk, klatring, fatbike og den gode 
samtalen rundt bålet i skogen er også en 
del av skolehverdagen. 

På Kjelle videregående skole vil du 
sammen med faglærerne drifte skolens 
jordbruks- og skogsarealer og ta del i 
forskningsprosjekter med fagmiljøer som 
Nibio og NMBU. 

Liker du det du leser, men vil ha generell 
studiekompetanse? Ja, da er naturbruk et 
like naturlig valg som studieforberedende 
eller idrettsfag!

Teori og 
praksis 

hånd i hånd

VG1 NATURBRUK

VG2 
SKOG- OG MILJØFAG

VG2 
HESTE- OG DYREFAG

VG2 
LANDBRUK OG 

GARTNERNÆRING

LÆRLING 2 ÅR VG3 STUDIEFORBEREDENDE 
NATURFORVALTNING
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BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK
- for deg som ønsker en praktisk hverdag

Elevene våre setter opp bygg. Ekte 
bygg til eksterne kunder!

Bygg- og anleggsteknikk passer for deg 
som ønsker å sette synlige spor etter 
deg med flotte bygg, uteområder og 
anlegg.

Fra dag én vil skolehverdagen ha 
et fokus på å utvikle praktisk sans, 
nøyaktighet og et godt håndlag. Du vil 
få være med på å sette opp et komplett 
byggverk fra grunnmur til takstein. 
Elevene våre er ettertraktet blant 
bedrifter, og vi har et godt samarbeid 
med bedrifter som ønsker lærlinger fra 
oss.

Vil du bli tømrer eller anleggsgartner? 
Ja, da kan du også velge oss når du 
begynner på Vg2!

Over 30 ulike  
fagretninger 

etter vg1!

VG1 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

VG2 ANLEGGSGARTNER

LÆRLING 2 ÅR

VG2 TØMRER  

LÆRLING 2 ÅR
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HESTE- OG DYREFAG 
- for deg som ønsker å jobbe med dyr

På Kjelle vgs møter du engasjerte 
faglærere som tilbyr bredde i heste- 
og dyrefaget. I hestefaget tilbys det 
meste av undervisningen på og med 
skolens hester, med noe utplassering 
i bedrift. I dyrefaget tilbys en del av 
undervisningen med skolens hester, 
sauer og høner, og en del utplassering 
i bedrift.

Som heste- og dyrefagarbeider 
jobber du med praktisk håndtering, 
trening, stell, omsorg og pleie av dyr 
med utgangspunkt i dyrevelferd og 
dyrehelse. En fagarbeider i hestefaget 
jobber med hestehold og bruk av 
hest både i næring, rekreasjon og avl. 
En fagarbeider i dyrefaget yter god 
service, og jobber for eksempel som 
dyreklinikkassistent eller som instruktør 
på hundeskole.

”Det tar ingenting fra  
et menneske å være snill 
mot et dyr.”
- Joaquin Phoenix

VG1 NATURBRUK

VG2 HESTE- OG DYREFAG

LÆRLING 2 ÅR VG3 STUDIEFORBEREDENDE 
NATURFORVALTNING
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SKOG- OG MILJØFAG 
- for deg som liker å være ute i naturen

Skogen er en fornybar ressurs og må 
forvaltes på en bærekraftig måte. Kjelle 
vgs drifter en stor skogseiendom, 
og du som elev er med på dette 
arbeidet! Gjennom simulatortrening og 
dokumenterte sikkerhetskurs i skogfag 
forberedes du på din fremtidsrettede 
utdanning innen et yrke i skogbransjen. 

Vg2 Skog- og miljøfag kan være 
en spennende retning for deg som 
ønsker å arbeide med skog og utmark 
med sikte på å ta fagbrev i skogbruk 
eller tenker å ta en høyskole- eller 
universitetsutdannelse innen skogbruk 
eller naturforvaltning. 

VG1 NATURBRUK

VG2 SKOG- OG MILJØFAG

Skogen er 
fremtidens 
næringsliv

LÆRLING 2 ÅR VG3 STUDIEFORBEREDENDE 
NATURFORVALTNING
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LANDBRUK OG GARTNERNÆRING
- for deg som er interessert i planter, jord, dyr og skog

Landbruk og gartnernæringen har en 
viktig rolle som produsent av mat, varer 
og tjenester til et marked som stadig 
er i endring. Som elev vil du sammen 
med lærere, fagarbeidere og medelever 
drifte gården på Kjelle vgs. Du vil få 
opplæring i alle deler av driften, og bruk 
av traktor og redskap vil være en stor 
del av det. 

Næringen møter stadig sterkere krav 
til bærekraftig ressursforvaltning og 
miljøvennlig produksjon. Våre maskiner 
er utstyrt med nyeste teknologi for 
fremtidens landbruk. Skolen har et godt 
samarbeid med bedrifter i bransjen, og 
du vil få muligheten til å være utplassert 
i bedrift.

”den norske bonden 
betyr matberedskap 
for det norske folk.” 
- Merete Furuberg tidligere leder av 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag

VG1 NATURBRUK

VG2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING

LÆRLING 2 ÅR VG3 STUDIEFORBEREDENDE 
NATURFORVALTNING
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VG3 NATURFORVALTNING 
- for deg som vil ta den grønne veien til studiekompetanse

Synes du norsk natur er spennende 
og vil ha en praktisk vei til generell 
studiekompetanse? 

Da er Vg3 Naturforvaltning det rette 
valget for deg.

Du som elev på Vg3 vil utføre praktiske 
oppdrag i norsk natur, både til lands 
og til vanns. Kjelle vgs sin egen 
skog, eget vann og vassdrag gir deg 
unike muligheter til å utforske og 
bruke naturen som ditt klasserom. 
Engasjerende teoriundervisning 
kombinert med relevant praksis 
gir deg enn variert skolehverdag. 

Med generell studiekompetanse etter 
endt studie, er det opp til deg hvor 
veien går videre.

Årlig studietur 
gir minner 
for livet!

VG1 NATURBRUK

VG2 
SKOG- OG MILJØFAG

VG2 
HESTE- OG DYREFAG

VG2 
LANDBRUK OG 

GARTNERNÆRING

VG3 STUDIEFORBEREDENDE NATURFORVALTNING

HØYSKOLE/UNIVERSITET
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TØMRER 
- for deg som liker å jobbe ute

Opplæringen foregår på byggeplass  
hos eksterne kunder. Du vil sammen 
med lærere og medelever utføre 
de fleste arbeidsoppgavene på 
byggeplassen. Her vil dyktige lærere 
hjelpe deg til å utvikle dine praktiske 
egenskaper i tømrerfaget.  

I Vg2 Tømrer får du opplæring  
i oppføring av nye bygninger,  
samt ombygging og vedlikehold av 
bygninger. Du vil også lære om klima  
og teknologi, om bruk av tegninger  
og materialkunnskap. 

Dette er veien til fagbrev som tømrer, 
som igjen kan være starten på din 
ingeniørutdanning.

En trygg vei 
til læreplass!

VG1 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

LÆRLING 2 ÅR

VG2 TØMRER
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ANLEGGSGARTNER  
– for deg som vil bygge uterom

På anleggsgartner vil du sammen med 
dyktige lærere og medelever utføre 
mange av arbeidsoppgavene ute på 
anlegg hos eksterne kunder, og samtidig 
være med og ta vare på parkanlegget 
inne på Kjelle vgs sine områder.

I Vg2 Anleggsgartner får du opplæring  
i traktor og maskiner. Du vil jobbe  
allsidig med steinlegging og lære 
hvordan du planlegger, utformer  
og vedlikeholder veier, parker og tun.  
Du vil få god innføring i stell av planter 
og grøntanlegg. Som elev på Kjelle 
vgs vil du få gode jobbmuligheter i en 
bransje som har behov for lærlinger. 

Dette er veien til fagbrev som
anleggsgartner, som igjen kan
være starten på din utdanning som  
for eksempel landskapsarkitekt 
eller karriere som selvstendig 
næringsdrivende. 

VG1 BYGG- OG 
ANLEGGSTEKNIKK

LÆRLING 2 ÅR

VG2 ANLEGGSGARTNER

VG1 NATURBRUK

Stor etterspørsel 
etter lærlinger!
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FORSTERKET TILBUD 
– fleksibel yrkesutdanning

Vil du ta en praktisk utdanning  
og velge selv om du vil ta fellesfag? 

Da kan fleksibel yrkesutdanning på Kjelle 
vgs være midt i blinken for deg! Fleksibel 
yrkesutdanning er et tilbud til deg 
som er lei en teoritung skolehverdag, 
men heller ønsker en praktisk og 
tilpasset opplæring. Du vil oppleve en 
skolehverdag med mye praksis og tett 
oppfølging fra medarbeidere i små 
klasser. 

Vi har et tett samarbeid med ulike 
bedrifter gjennom oppdrag og 
utplassering. Målet etter endt utdanning 
er at du får en varig tilknytning til 
arbeidslivet. Det er også mulig å ta 
fagbrev på sikt uten å ta fellesfag.

Kjelle vgs har også et internattilbud med 
tett oppfølging fra miljøarbeidere. Perfekt 
for deg som bor langt unna, ønsker å bli 
mer selvstendig og få venner for livet! 

Sosial og faglig læring
På Kjelle vgs vektlegges sosial og faglig 
læring like mye. En arbeidsgiver ønsker 
en arbeidstaker man kan stole på, som 
møter presist og gjør så godt han/hun 
kan, - og dette har vi fokus på! 

Oppdrag  
for eksterne  

kunder!
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FORSTERKET TILBUD 
– fleksibel yrkesutdanning

Kjelle vgs tilbyr fleksibel yrkesutdanning  
innen flere ulike utdanningsprogram!  

Restaurant- og matfag
•  Arbeid innen kantine, kafé  

 og institusjonskjøkken 

Teknologi- og industrifag
•  Arbeid innen mekanisk industri,   

 bilpleiefaget og gjenvinningsfaget 
 
Salg, service og reiseliv

•  Arbeid i butikk og kafé
 
Bygg- og anleggsteknikk

•  Arbeid innen  
 anleggsgartnerbransjen 

•  Arbeid innen tømrerfaget
 
Naturbruk

•  Arbeid innen  
 anleggsgartnerbransjen

Samarbeid 
gir resultater!
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HVORFOR BØR DU VELGE 
KJELLE VIDEREGÅENDE SKOLE?

#1 Virkelige arbeidsoppgaver
Som elev på Kjelle vgs jobber du 
med ekte, reelle oppdrag gjennom 
byggeoppdrag, produktbestillinger, 
kunder i butikk, og samarbeid med 
bedrifter, samtidig som du  
får opplæring i fremtidig yrke. 

#2 Et enormt stort klasserom
Kjelle videregående skole består av 
5000 dekar med både jord og skog. Du 
som elev er en viktig ressurs i arbeidet 
med skolens anlegg.

Dyrene må stelles, jordbruket må holdes 
i hevd og parkanlegget må også holdes 
ved like. Teori og praksis går hånd i 
hånd, og gir et stort læringsutbytte.

#3 Sosial læring og fellesskap
Sosial og faglig læring likestilles hos oss. 
Du vil oppleve at det jobbes målrettet 
med at du skal føle deg trygg, kunne 
samarbeide med andre og kunne inngå i 
et sosialt fellesskap.

#4 Internat
Vi har heldøgnsbemannede internat  
og bofellesskap. Bor du langt unna eller 
har behov for et internattilbud kan du 
søke om internatplass. 

#5 Vi er med i «tiden»
Vi har et tett samarbeid med bedrifter 
og næringsliv og fanger fort opp 
utvikling i fagområdene. Skolen 
har også et samarbeid med ulike 
forskningsmiljøer og knytter til seg  
nye ved behov.



+47 63 86 28 00
kjellevgs@viken.no
www.viken.no/kjelle-vgs

Følg oss:

”Jeg gledet meg til skolen hver dag og hadde stor motivasjon for å lære 
noe nytt. Jeg ble mye tryggere på meg selv og mer selvstendig. Samholdet 
mellom elevene var veldig bra med tanke på at vi var mindre klasser og 
gjorde mye som inneholdt samarbeid. Det som jeg har tatt med meg fra 
Kjelle og inn i de nye studiene mine er selvstendigheten og viljen til  
å lære noe nytt, - og ikke minst å ikke gi opp selv om det går litt trått.” 
– Margrethe Lindrup, fullførte Vg3 Naturforvaltning og studerer bachelor  
barnevernspedagog

”Jeg trivdes veldig godt på Kjelle vgs. Flinke lærere 
var gode på å gi klassen min mestringsfølelse. Jeg  
jobber nå som tømrer hos Fager Bygg og Eiendom  
og føler jeg har fått et godt grunnlag som tømrer etter 
alt det jeg lærte på Kjelle vgs.” 
– Celine Halvorsen

”Jeg stortrivdes på Kjelle vgs. Blandingen av  
praktiske og teoretiske fag passet godt og jeg har 
fått en plattform som jeg har bygget videre på. 
Fra snekker til teknisk fagskole til prosjektleder.” 
– Joar Engen


