


Vi skal informere 
om:
• Hvordan vi jobber på Nesodden

• Våre tilbud

• Hvordan det er å være elev på 
Nesodden





Framtidas kompetansebehov

• Hvilke yrker finnes om 10-20 år?

• Hva bør eleven velge?

• Evne til omstilling og livslang læring

• Digitalisering: mange arbeidsoppgaver innen kontor, service og 
handel vil forsvinne

• Evne til samhandling, kritisk tenkning og problemløsning

• Utdanning er viktig for å lykkes i arbeidslivet

• Samfunnet trenger faglærte helsearbeidere og håndverkere

• Viktig å forstå mediesamfunnet

• Mastergrad er et minstekrav på mange arbeidsplasser

• Internasjonal konkurranse



• Studiespesialisering
• Realfagsklassen

• IKT og medieproduksjon

• Elektro og datateknologi

• Helse- og oppvekstfag

• Tilrettelagt opplæring

Våre tilbud



Vi forbereder til videre studier 

• Godt læringsmiljø

• Dyktige og engasjerte lærere

• Universitetsskole

• Den beste veiledningen og 
faglige oppfølgingen

• Vi er opptatt av hvordan eleven 
lærer best!

• Mange fag å velge mellom



Vi forbereder til yrkeslivet

• Tett kontakt med bransjene

• Gode muligheter for 
læreplass

• Dyktige fagfolk som vet hva 
bransjene ønsker

• Yrkesretting

• Mulighet for å bygge på med 
høyere utdanning



Hvordan jobber vi i fagene?
• Variert opplæring

• Relevant

• Kreativ problemløsing 

• Samhandling

• Tverrfaglighet

• God struktur og forutsigbarhet

• Lærerne er der når elevene trenger 
dem

• Elevmedvirkning

• Vurdering som fører til motivasjon og 
lærelyst



He

Vi har et supert 
skolemiljø!



• Fadderordning

• Aktivt elevmiljø

• Makkerskap

• Skolen er en trygg og sosial 
møteplass

• Lærerne møter elevene med 
positive forventninger

• Opptatt av at alle skal lykkes!

Vi vet at gode relasjoner er viktig for å lære



• Elevene på Nesodden vgs.
hevder seg i toppen!

• Stort elevengasjement og høy

trivsel gir gode resultater!

Samarbeid, ambisjoner, trivsel!



Fra elevundersøkelsen skoleår 2019/20:
Læringskultur:

Trivsel:

Støtte fra lærer:



IKT og medieproduksjon – et spennende 
tilbud!

• For elever som vil jobbe i 
mediebransjen og med IT

• Relevant og praktisk 
utdanningsprogram

• Mulighet for praktisk fordypning 
i det man er mest interessert i

• Topp kvalitet på utstyr!

• Videre yrkesmuligheter: 
Mediedesigner, medietekniker, 
IT-utvikler, IT-driftstekniker m.m



IKT og 
Medieproduksjon

Vg1

Informasjons-
teknologi

Medieproduksjon

Fagbrev

vg3

Studiekompetanse

Skoleløpet



Elektro og datateknologi

• Tett oppfølging

• Praksis i bedrift for alle elever gir svært 
gode muligheter for læreplass

• Fagbrev eller påbygging gir mulighet 
for ingeniørstudier

• Helt i topp i landet når det gjelder å 
løfte elevene!



Mange muligheter med elektro og 
datateknologi

Elektrofag

Vg1

Arbeidsmaskiner

Automatisering

Brønnteknikk

Datateknologi og elektronikk

Dronefag

Elenergi og ekom

Flyfag

Industriteknologi

Kjøretøy

Kulde-og ventilasjonsteknikk

Maritime fag

Ur- og instrumentmaker

Fagbrev

vg3

Studiekompetanse



Helse- og oppvekstfag

• Etterspurt arbeidskraft

• Praksis og utprøving av ulike 
jobber

• Lett å få læreplass

• Påbygging gir mulighet til 
studier, for eksempel 
sykepleie

• Vg2
• Helsefagarbeider
• Barne- og ungdomsarbeider



Mange muligheter med helse- og          
oppvekstfag

Helse- og 
oppvekst

Helsefagarbeider

Barne- og 
ungdomsarbeider

Fotterapi og 
ortopeditekniker

Helseservicefag

Hudpleie

Aktivitør

Ambulansefag

3. og 4. år

Fagbrev

vg3

Studiekompetanse

Apotektekniker

Helseservice

Tannhelsesekretær

Portør

vg3

Yrkekompetanse



Studiespesialisering

• For elever som skal inn på 
universitet eller høgskole

• Både teoretiske og 
praktiske fag

• Stor variasjon i metode og 
måter å lære på

• Valg av programfag etter 
elevens ønske

• Høyt utdannende og 
engasjerte faglærere



Våre programfag gir stor valgfrihet

Realfag Språk, samfunn og økonomi

Matematikk R Engelsk

Matematikk S Psykologi 

Fysikk Sosiologi og sosialantropologi

Kjemi Politikk og menneskerettigheter

Biologi Samfunnsøkonomi 

Teknologi og forskningslære Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Informasjonsteknologi Rettslære

Historie og filosofi

Idrettsfag

Breddeidrett



Realfagsklassen – realfag for framtida

• For elever som har interesse 
for realfag og teknologi

• Fem timer med praktisk 
problemløsning i teknologi og 
forskningslære

• Eget lærerteam

• Glimrende utgangspunkt for 
realfagsstudier



Idrett på Nesodden
• Idrettsfag i Vg2 og Vg3

• Mulighet for fotballtrening i 
skoletiden!

• Dyktige og oppdaterte 
faglærere

• Flotte uteområder og 
treningsmuligheter



Entreprenørskap og bedriftsutvikling

• For elevene som har en gründer 
i magen

• Mulighet for å utvikle en 
forretningside

• Entreprenørskap er et praktisk 
og kreativt fag med mye 
samhandling

• Våre elever vinner stadig priser☺

• Representerer Norge i 
internasjonalt!



Tverrfaglighet på Nesodden vgs

• I skolen skal man jobbe med 
problemstillinger som er aktuelle 
og engasjerer

• Våre elever finner løsninger på 
komplekse og autentiske 
problemer!

• Trenes i samarbeid, kreativitet og 
kritisk tenkning

• Våre prosjekter gjør 
undervisningen aktuell og 
meningsfull!



Vi satser på internasjonalisering

• Som elev hos oss, får man 
mulighet til å delta 
i utvekslingsprosjekter

• Samarbeid med skoler i
Frankrike, Tyskland, 
Nederland, Spania, Polen, 
Færøyene og Estland

• Vennskap og faglig
samarbeid på tvers av 
landegrenser og kulturer



Vi bygger team rundt elevene våre

• Rådgivere

• Helsesykepleier

• Miljøarbeidere

• Lærere

• Elevsamtaler

• Ledelsen



Å være elev på 
Nesodden



Dette sier elevene

• Større frihet

• Mer ansvar

• Mer selvstendig

• Nytt og større miljø

• Nye venner☺



Faddergruppa
• Skaper en god start for nye 

elever!

• Gjør koselige ting!

• Fadderne hjelper deg

• Besøker klassene

• Blir kjent på tvers av trinn

• Sosialt

• Gøy og status å være fadder!



Elevkafeen og leksehjelp: For elever, av 
elever!



Trivsel skaper læring!
• Mye sosialt som skjer!

• Karneval

• Grøtfest

• Halloween

• Quiz

• Varierte cuper

• Kantina

• Aktivt elevråd

• Aktivt idrettsstyre

• Bra lærere

• Leksehjelp

• Russerevy

• Muligheter for utveksling

• Studieturer

• Miljøarbeidere



Nesodden vgs gir deg mange opplevelser



Nesodden vgs gir 
deg mange opplevelser!   



Nesodden vgs gir deg mange opplevelser



Vi bryr oss!



Følg oss på

@nesoddenvgs
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