
Utdanningstilbud 2021-2022



Skolens visjon er "St. Olav videregående skole - I sentrum for læring og vekst".
Vår viktigste oppgave er å hjelpe dere elever i arbeidet med den faglige og
personlige utviklingen for at dere skal bli best mulig rustet til å møte
utfordringene i arbeids- og voksenlivet etter fullført videregående utdanning.
Derfor har vi også mye samarbeid med næringsliv, idrettsforeninger mm, og
også fokus på livsmestring. Vi legger vekt på god elevmedvirkning og har med
elever i skolens styringsorganer; elevrådet og skolemiljøutvalget. Målet er å få til
en god skole der elever og ansatte trives, og der du som er elev får et maksimalt
læringsutbytte. 

Velkommen til St. Olav videregående!

NOEN ORD FRA REKTOR
Monica Østby

 

VELKOMMEN TIL OSS!
 



Idrettsfag

Idrettsfag med toppidrett

Studiespesialisering

Studiespesialisering med toppidrett

Påbygging til generell studiekompetanse

STUDIEFORBEREDENDE

Salg, service og reiseliv (kan velges med

fokus på idrett, kultur og event)

Salg, service og reiseliv med toppidrett

YRKESFAGLIG

VÅRE UTDANNINGSPROGRAM



PÅ IDRETTSFAG FÅR
DU EN SPENNENDE
OG VARIERT SKOLE-

HVERDAG MED
BÅDE TEORETISKE

OG PRAKTISKE
FAG  SAMMEN MED

ENGASJERTE
IDRETTSELEVER OG

IDRETTSLÆRERE.

Idrettsfag passer for
deg som er interessert i
fysisk aktivitet og helse,
og ønsker generell
studiekompetanse. 

Du vil delta på variert
trening i ulike miljø, i
tillegg til trening
innenfor egen idrett. 
Du må like å trene, like
allsidig fysisk aktivitet,
og være innstilt på å
være i aktivitet på
skolen hver dag.

På idrettsfag kan du
velge mellom
programfagene
toppidrett og
breddeidrett.

IDRETTSFAG

Mulighet til å drive
allsidig idrett. 
Delta på mange
ulike typer turer i
ulike miljø, som i
skogen, ved sjøen
og til fjells.
Lære hvordan
kroppen er bygd
opp, og hvordan du
kan påvirke
kroppen gjennom
ulike typer fysisk
aktivitet og trening .
Lære hvordan du
kan drive
treningsledelse og
hvordan du kan
motivere andre til å
være fysisk aktive .

På idrettsfag får du:  



PÅ TOPPIDRETT FÅR
DU MULIGHET TIL Å
SPESIALISERE DEG

INNENFOR DIN
IDRETT MED TETT
     OPPFØLGING.

Toppidrett
passer for deg som
ønsker å spesialisere
deg innenfor idretten
din på skolen,
og samtidig få generell
studiekompetanse. 

Som elev på toppidrett
ved St. Olav vgs får du
tett oppfølging
i et godt læringsmiljø.
Timeplanen er
tilrettelagt for å trene 8-
9 timer basistrening og
særidrettstrening i uka,
i tillegg til idrettsteori
og annen aktivitet.

IDRETTSFAG MED
TOPPIDRETT

Opplæringen er
fleksibel og godt
tilrettelagt for aktive
utøvere. Vi tilrettelegger
blant annet for at du
kan delta på
treningssamlinger og
konkurranser gjennom
skoleåret. 

Skolen har kvalifiserte
trenere som har
erfaring med
trening av utøvere på
høyt nivå.



Å LÆRE KINESISK
ER MORSOMT OG
ANNERLEDES. DET

ER IKKE SÅ MANGE I
NORGE SOM KAN

DET, MEN DET ER ET
AV VERDENS MEST

BRUKTE SPRÅK!

Studiespesialisering er
for deg som liker
teoretiske fag og som
gjerne vil studere videre
på høgskole eller
universitet. På St. Olav
står ditt valg i sentrum.

VG1
På vg1 har du fellesfag
sammen med klassen
din. Du kan velge
mellom P- og T-
matematikk, og velge
hvilket språk du vil
lære. Visste du at vi
tilbyr språkfaget
kinesisk, i tillegg til
fransk, tysk og spansk?

STUDIESPESIALISERING

VG2/VG3
I andre og tredje klasse
velger du mellom
programområdet
realfag eller språk,
samfunnsfag og
økonomi. Du skal velge
tre programfag hvert
år, og hos oss kan du
velge fagene dine selv.
For eksempel kan du
velge teknologi- og
forskningslære, eller
sosiologi og
sosialantropologi. 
For oss er det alltid du
som er viktigst!



DU KAN OPPNÅ
SPESIELL STUDIE-

KOMPETANSE MED
REALFAG, OG
SAMTIDIG TA

PROGRAMFAGET
TOPPIDRETT.

Studiespesialisering
med toppidrett passer
for deg som ønsker å
drive med idretten din
på skolen, samtidig som
du går på
studiespesialisering. 

VG1
På VG1 følger du fagene
på studiespesialisering,
og har programfaget
toppidrett i tillegg. Her
trener du sammen med
andre
toppidrettselever, og
får opplæring av
dyktige og engasjerte
trenere.

STUDIESPESIALISERING MED
TOPPIDRETT

VG2/VG3
På VG2 og VG3 kan du
kan velge programfag
innen realfag eller
språk, samfunnsfag og
økonomi, samtidig som
du fordyper deg videre i
idretten din. 

Studiespesialisering
med toppidrett gir deg
muligheten til å oppnå
generell eller spesiell
studiekompetanse. Du
kan for eksempel få et
vitnemål med realfag,
og samtidig ha
toppidrett.



Biologi 1 og 2
Fysikk 1 og 2
Kjemi 1 og 2
Matematikk S1, S2, R1 og R2
Teknologi- og forskningslære 1 og 2 (annet hvert år, slik at
du får muligheten til å ta begge)

Fremmedspråk nivå III (nettundervisning)
Historie og filosofi 1
Internasjonal engelsk
Markedsføring og ledelse 1 og 2
Politikk og menneskerettigheter
Rettslære 1 og 2
Samfunnsfaglig engelsk (vg3)
Sosialkunnskap
Sosiologi- og sosialantropologi
Økonomistyring
Økonomi og ledelse (vg3)

VÅRE PROGRAMFAG PÅ
STUDIESPESIALISERING

REALFAG

SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

IDRETTSFAG
Breddeidrett



ETTER PÅBYGGING
KAN DU SØKE PÅ

STUDIER PÅ
HØGSKOLER OG
UNIVERSITETER.

enten bestått Vg1
og Vg2 fra et
yrkesfaglig
utdanningsprogram 
eller oppnådd
yrkeskompetanse
(med eller uten fag-
eller svennebrev)

Har du gått yrkesfag,
men ønsker å oppnå
generell
studiekompetanse? Da
kan du velge ett år med
påbygging til generell
studiekompetanse. 

For å søke må du ha: 

PÅBYGGING TIL GENERELL
STUDIEKOMPETANSE

Påbygging til generell
studiekompetanse gir
deg de teoretiske
fagene du trenger for å
søke på studier på
høgskoler og
universiteter. 

Som elev på St. Olav
møter du engasjerte og
flinke lærere som
hjelper deg å mestre
det faglige.



Ønsker du å jobbe
administrativt innen
idretten eller i kultur-
og servicebransjen? For
eksempel på kontor, på
treningsfeltet, ved
scenekanten og
tribunen, eller med
overnatting og
bevertning? Da kan du
søke på salg, service og
reiseliv, og velge fokus
på idrett, kultur og
event!

SALG, SERVICE OG REISELIV

Idretten og kulturlivet
har mange frivillige,
men trenger også
dyktige medarbeidere.
På SSR kan du lære å
jobbe med
koordinering og
organisasjon av
arrangementer innen
idrett og kultur. Praksis
i yrkesfaglig fordypning
(YFF) legges til kretser,
klubber, kulturhus og
festivaler, og kan også
legges til eget trykkeri.

Noen av våre
samarbeidspartnere



Hvis du velger salg,
service og reiseliv, bør
du være interessert i å
arbeide med
mennesker. Du må
være løsningsorientert
og serviceinnstilt, og
kunne beholde roen i
utfordrende
situasjoner.

St.Olav vgs er plassert
midt mellom butikker,
større bedrifter og
annet næringsliv, og vi
samarbeider med
mange av disse. Dette
gjør utdanningen
praksisnær og relevant.

HVORFOR VELGE SALG,
SERVICE OG REISELIV?

På SSR lærer du:
kundekontakt og
gjestebehandling
salg og markedsføring
av varer og tjenester
økonomi, budsjett og
regnskap
planlegging og
organisering av
sikkerhetsarbeid
etablering av
virksomheter

Etter 2 år i skole, er det
klart for 2 års
opplæring i bedrift,
hvor du kan oppnå
fagbrev til slutt.

Noen av våre
samarbeidspartnere



Å BRUKE IDRETTEN
I SKOLEHVERDAGEN

OG SAMTIDIG
KUNNE OPPNÅ
FAGBREV ER EN

UNIK MULIGHET!   

Salg, service og reiseliv
med toppidrett er for
deg som vil oppnå
fagbrev og samtidig
drive aktivt med din
idrett.

VG1
I første klasse vil du
følge undervisning i ditt
idrettsfag sammen med
elever fra idrett og
toppidrett. Du vil
selvsagt også følge
ordinær undervisning i
praksisrettede
programfag og
fellesfag.

SALG, SERVICE OG REISELIV
MED TOPPIDRETT

VG2
På VG2 får du, i tillegg
til videre
toppidrettssatsning,
mulighet til å ha
praksis (4 timer) i egen
«bedrift» som
profesjonell utøver,
eller velge
arbeidspraksis (4 timer)
i en organisasjon eller
bedrift. 



Kantina vår serverer gratis havregrøt til frokost hver dag! De
tilbereder et hjemmelaget varmt måltid hver dag og tilbyr
velsmakende salater, bagetter og mye annet godt!

KANTINA

BIBLIOTEKET
På biblioteket kan du få hjelp til å søke etter litteratur eller bruke
kilder riktig, du kan jobbe alene eller sammen med andre, spille
sjakk, og selvfølgelig låne bøker og tidsskrifter.



ELEVTJENESTEN

HJELP TIL FAGENE

Som elev på St.Olav vil du kunne få hjelp til å fullføre og bestå fagene
dine. Skoleåret 2020-21 har vi hatt realfagshjelp, hvor lærer og andre
elever har hjulpet med lekser og annet skolearbeid. 

Vi har en fantastisk elevtjeneste med dyktige rådgivere,
skolehelsetjeneste, bibliotek og tilgang til minoritetsrådgiver. Vi jobber
spesielt for inkludering og livsmestring.



ELEVRÅDET

ROSA SLØYFE-AKSJONEN

Hvert år har vi innsamling til brystkreftforeningen. Vi
markerer dagen ved at alle som vil kler seg i rosa!

Elevrådet er viktig for brukermedvirkning og demokrati i skolen, og har
rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Representanter deltar
i skoleutvalget og i Sarpsborg kommunes ungdomsråd. Elevrådet
arrangerer seminarer, kurs og temadager. 



TRADISJONER

Rosadag i forbindelse med
innsamling til brystkreftforeningen

Pysjdag i 3. klasse 

Gløggservering til jul "chemistree" på kjemilab'en 

Halloweenfeiring på skolen



@stolavvgs

@st.olav.vgs

stolavvgssarp21


