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Salg, service og reiseliv ordinært 
løp og 4årig dobbeltkompetnse
Hvorfor velge salg, service og reiseliv ved Lier vgs.?



Yrkesfag – nye veier, mange muligheter!

• Salg, service og reiseliv ordinært løp 
Lier vgs.

‒ Vg1 Salg service og reiseliv 
‒ Vg2 Salg og reiseliv  

‒ Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon 

‒ I alle serviceyrker jobber vi med og for 
andre mennesker

• Dette utdanningsprogrammet er for deg 
som trives å jobbe med og for mennesker 
og er opptatt av service.

• Du er to år i skole og to år lærling og får 
fagbrev 



Yrkesfag gjør deg attraktiv så hvis du liker:

‒ å være serviceinnstilt, høflig, 
ryddig og strukturert

‒ å arbeide selvstendig og 
samarbeide med andre

‒ å vise respekt for ulike kulturer, 
tradisjoner og etiske normer



Salg, service og reiseliv 4-årig YSK- løp:

• Hva er YSK? 
‒ Det er et løp hvor du får både fagbrev og studiekompetanse, en blanding av 

Yrkesfag og studieforberedende. 

• Det ligner litt på det ordinære løpet, MEN du starter som lærling 
allerede det første året. 

• Dette utdanningsløpet tas på fire år istedenfor fem år, og krever 
motivasjon, engasjement og ståpå-vilje

• Her får du arbeidsutveksling til Storbritannia på Vg2



YSK- løpet passer for deg hvis du er:

‒ Utadvendt og positiv til å jobbe sammen med andre mennesker

‒ Flink til på kommunisere, ta initiativ og ansvar

‒ Kreativ og liker utfordringer

‒ Motivert og liker skolearbeid (dette er et krevende løp)

‒ Klar for å ta både fagbrev og få generell studiekompetanse.



Hvor kan jeg jobbe?

• Mulighetene er mange!

• Elever med yrkesfaglig kompetanse er attraktive for arbeidsgivere.

• Typiske jobber kan være:
‒ i butikk, på kontor, innen reiseliv, som resepsjonist, vekter, m.fl

• Disse jobbene utgjør en stor og viktig del av norsk næringsliv.

• Vi har mange samarbeidspartnere som er klar til å ta i mot deg som lærling! Legg inn navn og bilder)

• Alle retningene innen Salg, service og reiseliv gir deg fagbrev om du fullfører. Du kan velge mellom 4 
ulike.

‒ Reiselivsfaget, Salgsfaget, Sikkerhetsfaget og Service og administrasjonsfaget (Bilder)
‒ Du kan få generell studiekompetanse ved å ta allmennfaglig påbygg etter to år, eller ta det når du 

har fullført læretiden



Passer dette for meg? 

• Her et innblikk i hvordan skolehverdagen er på Lier vgs. og ute i praksis

https://drive.google.com/drive/folders/13EzedAmUGmjZUi2-12Qso8Mim8lwQtp2


Nysgjerrig på mer?

• Mer informasjon om utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv 
finner du blant annet her:
‒ Vilbli.no

‒ Ndla.no

‒ Viken.no/Lier-vgs

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/salg-service-og-reiseliv/program/v.sr/v.srssr1----_v.srssh2----_/p1#kursKolonne2
https://ndla.no/utdanning/salg-service-og-reiseliv
https://viken.no/lier-vgs/utdanningstilbud/


Tema du får jobbe med på praksisdagen

• Kompetansemål Vg2

‒ Planlegge og gjennomføre en markedsføringskamapanje til en selvvalgt målgruppe og presentere hvordan forbrukeradferden og 
medievanene til denne målgruppa er ivaretatt

• Reelt praktisk oppdrag fra næringslivet

• Lage reklamefilm på mobilen og vise den til praksisbedriften

• Bedriftsbesøk 


