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Treårig elektro, helse- og 
miljøteknologi
Hvorfor skal jeg velge elektro, helse – og miljøteknologi ved Lier vgs.?



Vil du bli ingeniør, da velger du
studiespesialiserende elektrofag på Lier vgs.!
• Elektro, helse – og miljøteknologi treårig løp – hva er det?

• Det er et realfaglig utdanningsprogram med programfag fra elektro både på Vg1 og 
Vg2

• På Vg1 får du jobbe med sterkstrøm, elektronikk og mikrokontrollere

• På Vg2 fordyper du deg i matematikk R1, programmering og modellering

• På Vg3 fordyper du deg i Fysikk, matematikk R2, teknologi- og forskningslære

• Fellesfagene er jevnt fordelt over tre år. Du slipper en del av fagene på 
studiespesialiserende løp



Samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge

• Spennende samarbeid med 
sykepleieutdanningen 

• Tett på moderne helseteknologi

• Undervisning på USN en dag i 
uken

• Ute der det skjer



Vi reiser til Andøya Space-senter

• Du får en uke på Andøya

• Her får du lage en egen satellitt 
som slippes fra drone.

• Her benyttes både R1, Fysikk og 
programmering



Passer dette for meg? 

• Er du nysgjerrig på matematikk og fysikk, 
data -og elektronikk?

• Har du lyst til å utvikle teknologi som løser 
fremtidens helse- og miljøutfordringer

• Har du lyst til å lære sammen med 
studenter på Universitetet Sør-øst Norge

• Lyst til å leke med- og utforske hvordan en 
biogassmotor fungerer?

• Vil ha praktisk erfaring før ingeniørstudiet

• Da er dette løpet for deg!



Tema du får jobbe med på praksisdagen

• Kompetansemål fra Vg2
‒ Bygge og programmere et selvvalgt produkt som består av mikrokontroller, analoge kretser, 

relevante sensorer og aktuatorer for å oppnå ønsket virkemåte

• Dere kobler mikrokontroller (Arduiono)

• Måle avstand med sensor

• Styre motor

• Styre disco-lys (LED)



Tema du får jobbe med på praksisdagen

• Kompetansemål fra Vg2
‒ Bruke kravspesifikasjon og arbeidstegninger i arbeid med å utvikle og teste funksjonelle produkter

• Dere bygger og skyter opp raketter med forbehold om godt vær


