


hva er Sandvika vgs?

Sandvika er en moderne videregående skole 
som satser på elever som virkelig har lyst til å få 
noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst 
gjelder det kunnskaper og ferdigheter i de ulike 
fag, men vi legger også vekt på at elevene får 
hjelp til å planlegge sitt eget læringsarbeid. 
Straks du har fullført skolen må du kunne 
strukturere ditt eget studiearbeid. 
 
Derfor ønsker vi aktive elever, og det er også 
viktig å skape et godt miljø. Vi legger til rette for 
idrett, revy, musikk, film, sosiale aktiviteter og et 
velfungerende elevråd. Skolens profil er et aktivt 
læringsmiljø med engasjerte lærere. 
 
Elevtjenesten holder til i “hjertet av Sandvika” 
– skolens område for avslapning, sosiale 
treffpunkter eller den gode samtalen. 
 
Programfagene er organisert i fagdager slik 
at du får tid til fordypning i hvert enkelt fag. 
Fagdager gir lærerne store muligheter til variasjon 
i undervisningsmetoder og gjør det lettere å  
jobbe med større prosjekter og dra på 
ekskursjoner. Du vil møte arbeidslag av lærere 
med høy pedagogisk og faglig kompetanse. 
 
Vi legger også stor vekt på pedagogisk bruk 
av IKT, gode lærere og en riktig organisert 
undervisning. Du vil få en spennende hverdag 
med høyt tempo, klare faglige krav og et 
forventet godt læringsutbytte.
 
Ann Hege Wilsbeck Jerve 
[rektor]



Skolen startet opp i august 2006, og med drøye
19 000 m2 har den fått rykte som en moderne 
skole med et godt miljø. Vi vil fra høsten ha  
ca 890 elever. Siden oppstart har skolen vært 
en av de mest søkte skolene i regionen. 

Skolen tilbyr følgende utdanningsprogram:
• Studiespesialiserende [ST] 
• Medier og kommunikasjon [MK]
• Helse- og oppvekstfag [HE] 
• Tilrettelagt opplæring [TO]

om skolen

Sandvika videregående 
skole ligger sentralt plassert 
med kort gangavstand til 
trafikknutepunket i Sandvika.  
BI-Parken og Sandvikselven 
ligger tett opptil skolen og  
bidrar til at naturen er en viktig 
faktor i miljøet. 
 
Løkke bro, gjort kjent av 
maleren Claud Monet, er et 
kjennemerke for skolen. Broen 
ligger rett utenfor skolebygget. 

beliggenhet



Ved å velge studiespesialiserende legger du grunnlag for å studere videre ved en
høgskole eller et universitet etter videregående opplæring. Det passer godt dersom
du liker å arbeide med teoretiske fag som norsk, fremmedspråk, matematikk,
naturfag, samfunnsfag, historie, geografi, religion og etikk. Disse fagene blir kalt
fellesfag. I løpet av VG1 skal du velge programområde og programfag for VG2.
 
Første året, VG1 er felles for alle, mens det for VG2 kan velges mellom programområde 
for realfag og programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Som 2. fremmed-
språk kan du velge mellom fransk, tysk og spansk. Vi tilbyr tysk på nivå 1 og 2, fransk 
og spansk på nivå 2. Sandvika er den største studie spesialiserende skolen i Asker og 
Bærum og kan derfor tilby en stor bredde av programfag. I tillegg gir vi mulighet for å 
velge idrettsfag og mediefag på VG2 og VG3. Vi tilpasser slik at det også er mulig å 
drive med toppidrett. 
 
Se listen med programfag.

FELLESFAG VG1 UKETIMER VG2 UKETIMER VG3 UKETIMER TOTALT UKETIMER

Religion og etikk 3 3

Norsk 4 4 6 14

Matematikk 5 3 8

Naturfag 5 5

Engelsk 5 5

2. Fremmedspråk 4 4 8

Samfunnskunnskap 3 3

Geografi 2 2

Historie 2 4 6

Kroppsøving 2 2 2 6

SUM FELLESFAG 30 15 15 60

SUM PROGRAMFAG 0 10 10 20

PROGRAMFAG TIL VALG 0 5 5 10

TOTALT 30 30 30 90

studiespesialiserende



Vi kan tilby følgende fag: 1 
 
REALFAG
• Biologi 1 og 2
• Fysikk 1 og 2
• Kjemi 1 og 2
• Geofag
• Informasjonsteknologi 1 og 2
• Teknologi og forskningslære 1 og 2
• Matematikk R1 og R2
• Matematikk S1 og S2 
 
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI
• Fransk, Spansk, Tysk, 
• Samfunnsfaglig engelsk
• Internasjonal engelsk
• Engelskspråklig litteratur og kultur
• Historie og filosofi
• Politikk og menneskerettigheter
• Sosiologi og sosialantropologi
• Entreprenørskap 1 og 2
• Markedsføring og ledelse 1 og 2
• Økonomistyring
• Økonomi og ledelse
• Samfunnsøkonomi 1 og 2
• Samfunnsgeografi
• Rettslære 1 og 2
• Psykologi 1 og 2

IDRETTSFAG
• Breddeidrett/fitness
• Toppidrett 
 
MEDIEFAG
• Grafisk design
• Bilde (foto/film)
• Lyddesign
• Tekst
 
 
 
 
1 Fagtilbudet kan variere noe fra år til år avhengig  
  av elevenes fagvalg.



medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon er et studieforberedende utdanningsprogram 
 
MK er et fremtidsrettet utdanningsprogram som gir deg både studiekompetanse 
og praktiske ferdigheter som vil gjøre deg ettertraktet i fremtidens arbeidsmarked. 
Forskere har beskrevet disse ferdighetene som 21th Century skills. Ikke tenk så mye 
på hva slags jobb du skal ha, det er ikke sikkert den finnes i dag. Tenk heller på hva du 
bør bli god på, og det er dette: 
 
• Informasjonskompetanse
• Kommunikasjonskompetanse
• Kildekritikk og kritisk refleksjon
• Problemløsning
• Kreativitet og innovasjon
• Samarbeidsegenskaper 
• Bruk av teknologi og digitale ferdigheter 
 
Velger du Medier og kommunikasjon på Sandvika vgs, får du en praktisk 
og kreativ skolehverdag. 
 
• Du får tilgang på topp moderne utstyr og programvare (Photshop, Illustrator,  
After Effects m.fl).
 
• Du kan gjøre profesjonelle opptak i fotostudio, lydstudio og greenscreenstudio.
 
• Du vil lære om godt design og brukergrensesnitt (UX), og du kan lære å kode apper, 
nettsider, spill m.m.
 
Du vil få mange av de samme valgmulighetene som ST-elevene og du vil gå i fag-
grupper med mange av dem (matematikk, fremmedspråk m.fl). På neste side kan du 
se fagene på MK.  
 
Bli en mester i å kommunisere tydelige budskap i en digital tidsalder! Velg en kreativ 
og praktisk skolehverdag og bli bedre forberedt på arbeidsmarkedet i 2030. Se hva vi 
driver med på MK Sandvika på Facebook.
 
Din første jobb finnes kanskje ikke i dag – hva må du være god på i 2030?



*Du kan velge 5t S1 og S2 eller R1 og R2 matematikk.

TIMEFORDELING PR SKOLEÅR VG1 UKETIMER VG2 UKETIMER VG3 UKETIMER

Norsk 4 4 6

Matematikk 5 3 / 5* (5)*

Naturfag 5

Engelsk 5

Fremmedspråk 4 4

Religion og etikk 3

Samfunnskunnskap 3

Geografi 2

Historie 2 4

Kroppsøving 2 2 2

Mediefag 10 10 10

Valgfrie programfag 0 5 10



helse og oppvekstfag

Det er mange spennende veier for deg som velger helse -og oppvekstfag. Ved 
Sandvika kan du etter fullført VG1 søke deg inn på barne- og ungdomsarbeiderfag, 
helseservicefag eller tannhelse. Ved andre skoler i regionen finnes andre muligheter  
– se www.vilbli.no.

Det første året lærer du blant annet hvordan kroppen fungerer, hvordan vi kan ta vare 
på den og hvordan mennesker utvikler seg både fysisk, psykisk og sosialt. Du som 
velger helse -og oppvekstfag må kunne ta hensyn til andre mennesker. 
 
På barne –og ungdomsarbeid arbeider vi med hvordan vi kan tilrettelegge og velge 
hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeidet med barn og unge fra 0-18 år. Vi 
tilbyr også  VG2 helseservicefag som kan bygges på med flere programområder – 
farmasitekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær. Det siste tilbudet finnes som 
VG3-kurs hos oss. Vil du ha generell studiekompetanse, kan du ta et 3. påbygningsår. 
Dette tilbudet har flere av de videregående skolene i Asker og Bærum. 
 
Helse -og oppvekstfag kan tilby flere forskjellige helsefag etter første år med 
grunnleggende helse og sosialfag. I vg2 og vg3 brukes metoden ungdomsbedrift 
(UB) som skal bidra til å utvikle evnen til å yte service overfor kolleger og kunder, og 
til å samhandle med andre når man utøver sitt yrke. Ungdomsbedriften skal gjøre 
den enkelte elev selvstendig og bevisst om eget ansvars- og kompetanseområde i 
en hverdag preget av høyt tempo, sammensatte arbeidsoppgaver og utfordringer i 
arbeidsmiljøet, slik man lett kan møte på i arbeid i helsesektoren.

Elevene lærer å utvikle 
kunnskap om og vilje til 
aktiv deltaking i helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid, 
samt Inkluderende Arbeidsliv 
og innsikt i økonomi og 
budsjettering. Opplæringen  
skal være praksisnær, tverrfaglig 
og gi helhetlig kompetanse, 
kunnskaper som er viktige å ha  
i videre arbeidsliv.



VG1 HELSE OG 
OPPVEKSTFAG

VG2 BARNE- OG 
UNGDOMSARBEIDER- 

FAG

VG2 HELSESERVICE- 
FAG

TANNHELSESE- 
SEKRETÆR

Norsk 4 4

Samfunnskunnskap 3 3  

Engelsk 5

Naturfag 2

Matematikk 3

Kroppsøving 2 2 2 2

Kommunikasjon 
og samhandling 5 5 5 9

Yrkesliv 5 7 7 15

Helsefremmende 
arbeid 7 7 7 9

Yrkesfaglig fordypning 6 9 9

 
[Antall uketimer]



Avdeling for tilrettelagt opplæring [TO] ved Sandvika videregående skole har inntil 
20 elevplasser og gir tilbud om undervisning og opplæring til elever med utviklings-
hemming. Gruppen består av elever med generelle lærevansker og elever med 
multifunksjonshemming. 
 
Elevene får tilbud om tre år i videregående skole – med mulighet for et fjerde år.  
For de fleste elevene med multifunksjonshemning er hovedmålene å utvikle og 
å opprettholde så mange funksjoner som mulig. Dessuten at de skal oppleve en 
kvalitativt god skoledag i samvær med andre ungdommer. 

Skoletilbudet for elevene med generelle lærevansker har en yrkesaktiv forankring.
Særlig de to siste årene legges den mye vekt på arbeidstrening, og avdelingen har 
nært samarbeid med de kommunale arbeidssentrene. I tillegg gis det opplæring  
i fellesfag som norsk, matematikk, samfunnsfag, engelsk, mat og helse og  
kroppsøving. De overordnede målene for elevene er størst mulig selvstendighet  
i forhold til arbeid, fritid og bosituasjon. Dette gjenspeiles i alle fag og mye  
undervisning blir praktisk orientert.

tilrettelagt opplæring



MANGE MULIGHETER FOR ELEVAKTIVITETER
 
I skolens åpningstid (7 – 21) kan man både før og etter skoletid benytte de ressursene vi 
har å by på. Vi har musikkrom, foto- og lydstudio, filmrom og et velutstyrt treningsstudio.
 
Skolen har et aktivt elevråd, med representanter fra alle klassene på skolen. De tar opp 
aktuelle saker med skolens ledelse og legger til rette for aktiviteter som elevene ønsker 
seg. Ofte blir det arrangert turneringer i volleyball, innebandy, padling og basket. Det er 
turneringer mellom klassene og vi konkurrerer mot  andre skoler. Revy og andre kulturelle 
innslag dukker opp gjennom skoleåret. 



+47 67 57 56 00
post@sandvika.vgs.no 

sandvika.vgs.no

Ellias Smiths vei 15
1337 Sandvika

vi kan — vil du?


