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Skolens satsingsområder:

• Klasseledelse

• Felles regelhåndtering

• Vurdering for læring

• Pedagogisk utviklingsarbeid

• Drømmeskole

• Fagfornyelsen

• Samlokalisering

• Korona, cyberangrep og skoledrift



Elever som går ut av grunnskolen, har rett til

• inntak på Vg1 i ett av tre 
utdanningsprogram, men eleven må søke 
i prioritert rekkefølge: 1 – 2 – 3

• inntak på et Vg2 som bygger på det Vg1 
eleven har valgt, men eleven har ikke 
krav på å få det programområdet eleven 
prioriterer

• tre års videregående opplæring

• utvidet rett til opplæring ved ett omvalg

• to pauseår underveis i videregående 
opplæring, men eleven må rekke å 
fullføre opplæringen i løpet av det året 
eleven fyller 24
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Elevens valg!
Videregående opplæring 2022–2023

Studieforberedende

• Idrettsfag • Musikk, dans og drama

• Studiespesialisering 

• Studiespesialisering med teknologi og forskningslære

• Kunst, design og arkitektur • Medier og kommunikasjon

Yrkesfaglig

• Bygg- og anleggsteknikk • Elektro- og datateknologi

• Helse- og oppvekstfag • Restaurant- og matfag 

• Informasjonsteknologi og medieproduksjon

• Teknologi- og industrifag • Salg, service og reiseliv 

• Frisør, blomster- og interiør- og eksponeringsdesign

• Håndverk, design og produktutvikling • Naturbruk 



Hva er videregående opplæring?

Eleven kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse
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Fag- og timefordeling

I alle utdanningsprogram har eleven 
fellesfag, for eksempel norsk, engelsk, 
matematikk og naturfag.

I studieforberedende utdanningsprogram 
har eleven i tillegg 
• programfag som hører til 

programområdet eleven har valgt

• programfag som eleven kan velge fra 
eget programområde eller fra et annet 
programområde i studieforberedende 
utdanningsprogram

I yrkesfaglige utdanningsprogram har 
eleven i tillegg

• felles programfag som hører til valgte 
programområde
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Gjelder for skoleåret 2022–2023 Side 8

Fag- og timefordeling
Yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg1 Vg2 Opplæring i bedrift

Fellesfag

12 t/uke

Fellesfag

9 t/uke

Normal arbeidstid

Felles programfag

17 t/uke

Felles programfag

17 t/uke

Yrkesfaglig fordypning

9 t/uke

Yrkesfaglig fordypning

6 t/uke



Fag- og timefordeling
Utdanningsprogram for studiespesialisering
Vg1 studiespesialisering

Vg2 og Vg3 realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi
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Vg1 Vg2 Vg3

Fellesfag

30 t/uke

Fellesfag

15 t/uke

Fellesfag

15 t/uke

Programfag fra eget 

programområde

10 t/uke

Programfag fra eget 

programområde

10 t/uke

Valgfritt programfag

5 t/uke

Valgfritt programfag

5 t/uke



Fag- og timefordeling
Utdanningsprogram for idrettsfag
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Vg1 Vg2 Vg3

Fellesfag

23 t/uke

Fellesfag

18 t/uke

Fellesfag

13 t/uke

Felles programfag

17 t/uke 

Felles programfag

12 t/uke

Felles programfag

7 t/uke

Valgfritt programfag

5 t/uke

Valgfritt programfag

5 t/uke

Valgfritt programfag

5 t/uke



Fag- og timefordeling
Utdanningsprogram for musikk, dans og drama
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Vg1 Vg2 Vg3

Fellesfag

23 t/uke

Fellesfag

18 t/uke

Fellesfag

13 t/uke

Felles programfag

17 t/uke 

Felles programfag

12 t/uke

Felles programfag

12 t/uke

Valgfritt programfag

5 t/uke

Valgfritt programfag

5 t/uke



Studiekompetanse

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er 

det faglige grunnlaget for å 

søke opptak til høgskoler og 

universitet.

Studiekompetanse i seg selv 

gir ingen garanti for at eleven 

kommer inn, eleven må også 

ha gode nok karakterer i 

henhold til de krav som 

universitetet eller høyskolen 

stiller. 

Spesiell studiekompetanse

Visse studier krever spesiell 

studiekompetanse. Noen studier 

kan ha høyere karakterkrav enn 2, 

andre igjen kan ha krav om 

språkferdigheter, dokumenterte 

kunstneriske ferdigheter, praksis, 

opptaksprøve eller lignende. 

For opptak til realfaglige studier 

stilles det krav om at eleven har 

valgt spesielle programfag på Vg2 

og Vg3, matematikk og andre 

realfag. 



Idrettsfag

Er eleven glad i trening og fysisk aktivitet, 
men også liker å arbeide med teoretiske 

fag? Da kan Idrettsfag være valget.

Kurset har 35 uketimer hvert år og gir 

generell- og muligheter for spesiell 
studiekompetanse. 

Fylkeslinje for ski – nordiske grener.

Felles programfag:
Aktivitetslære

Treningslære
Treningsledelse

Idrett og samfunn

Programfag til valg:

Breddeidrett
Toppidrett

Friluftsliv



Musikk, dans og drama

Skolen tilbyr drama som den eneste i fylket. 

Eleven som ønsker drama bør ha evner og anlegg innen dette 
programområdet. Eleven må også like å arbeide med teoretiske fag.

Kurset har 35 uketimer hvert år og gir generell- og muligheter for 
spesiell studiekompetanse.

Samarbeid med Nordland teater lokalisert i Mo i Rana.

Felles programfag:

Musikk dans og drama

Teaterensemble

Bevegelse

Teater i perspektiv 

Teaterproduksjon 

Teater og bevegelse

Drama og samfunn

Programfag til valg:

Teaterfordypning 1 og 2



Studiespesialisering

Eleven må like å jobbe med teoretiske fag. 

Programområdene realfag og språk,

samfunnsfag og økonomi har en rekke 

ulike programfag eleven kan velge 

mellom.

Valgfritt programfag fra andre 

studieforberedende utdanningsprogram 

kan også velges.

Kurset har 30 uketimer per år og gir 

generell- og muligheter for spesiell 

studiekompetanse.
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Realfag har disse programfagene:

• Matematikk, realfaglig 

• Matematikk, samfunnsfaglig 

• Kjemi 

• Fysikk 

• Biologi 

• Teknologi og forskningslære
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Språk, samfunnsfag og økonomi har disse 

programfagene:

• Engelsk 

• Næringslivsøkonomi 

• Samfunnsøkonomi 

• Markedsføring og ledelse 

• Sosiologi og sosialantropologi

• Sosialkunnskap

• Politikk og menneskerettigheter

• Matematikk, samfunnsfaglig 

• Matematikk, realfaglig 

• Rettslære 

• Entreprenørskap og bedriftsutvikling 

• Psykologi

• Reiseliv og språk
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Studiespesialisering med teknologi og 

forskningslære

Eleven må like å jobbe med teoretiske 

fag og realfag samt like teknologiske 

eksperimenter.

Kurset har 35 uketimer første år og gir 

spesiell studiekompetanse.

Eleven får være med på tverrfaglige 

prosjekt, bedriftsbesøk og 

ekskursjoner, samarbeid med 

industribedrifter og forskningsmiljø.
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Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Eleven som velger Bygg- og anleggsteknikk bør like å arbeide 

praktisk og sammen med andre. 

Eleven bør være nøyaktig og ha godt håndlag. 

Å ha interesse for produksjon, bygging, klima og teknologi er 

sentralt. 

Materialkunnskap, arbeidstegning, sikkerhet og beregning er 

sentrale ferdigheter eleven lærer. 

Eleven kan gå videre på:

• Vg2 Tømrer

• Vg2 Rørlegger

• Læretid 3. og 4. år eller Vg3 påbygging generell studie-

kompetanse

Typiske arbeidssteder etter endt utdanning er: 

• offentlig eller privat virksomhet

• større eller mindre håndverksbedrifter

• industri- eller entreprenørbedrifter



Vg1 Elektro- og datateknologi

Eleven som velger elektrofag bør ha interesse for 

elektroniske anlegg og systemer, og like å arbeide med 

montering, kopling, beregning og programmering. 

Eleven bør være nøyaktig og systematisk, og 

serviceorientert. 

Eleven bør også være interessert i å arbeide kreativt og 

ha en logisk tenkemåte.

Eleven kan gå videre på:

• Vg2 og Vg3 Automatisering

• Vg2 Elenergi og ekom

• Læretid 3. og 4. år eller Vg3 påbygging generell 
studiekompetanse

Typiske arbeidssteder etter endt utdanning er: 

• offentlige eller private bedrifter

• prosess- eller elektronikkindustrien

• mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift

• data-, fly- eller oljebransjen
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Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Eleven som velger IM bør være interessert i IT og visuelle 

uttrykksformer. 

Eleven lærer om datanettverk, kommunikasjon, medieproduksjon, 

webdesign og programmering av nettsider.  

Eleven må arbeide nøyaktig og systematisk, ha glede av å være 

kreativ og strukturert. 

Eleven kan gå videre på:

• Vg2 Informasjonsteknologi

• Læretid 3. og 4. år eller Vg3 påbygging generell 

studiekompetanse

Typiske arbeidssteder etter endt utdanning er: 

• IT-driftsselskaper 

• IT-avdelinger i ulke virksomheter

• multimediebedrifter, reklamebyråer eller forlag



Vg1 Teknologi og industrifag

Eleven bør være interessert i teknologi, produksjon, maskiner og prosesser 

som styres automatisk eller maskinelt. Eleven bør være nøyaktig og kunne 

arbeide selvstendig etter sikkerhetskrav. Sans for det praktiske og godt 

håndlag kommer godt med. 

Eleven kan gå videre på:

• Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag

• Vg2 Kjøretøy

• Vg2 Bilskade, lakk, karosseri

• Vg2 Industriteknologi 

• Læretid 3. og 4. år eller Vg3 påbygging generell studiekompetanse

Typiske arbeidssteder etter endt utdanning er:

• teknisk og elektromekanisk industri

• skipsindustrien eller bilindustrien

• kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien

• bilbransjen eller oljebransjen

• vare- eller transportbedrifter



Vg1 Helse- og oppvekstfag

Eleven som velger Helse- og oppvekstfag må 

bry seg om og kunne ta hensyn til andre 

mennesker. 

Eleven må kunne omgås mennesker på en 

god måte.

Eleven kan gå videre på:

• Vg2 Barne- og ungdomsarbeider

• Vg2 Helseservicefag

• Vg2 Helsearbeiderfag

• Læretid 3. og 4. år eller Vg3 påbygging

generell studiekompetanse

Typiske arbeidssteder etter endt utdanning er:

• sykehus eller hjemmetjeneste

• barnehager eller skolefritidsordninger

• apotek, tannlege- eller legekontor

• fot- eller hudpleiesalonger
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Vg1 Restaurant- og matfag

Eleven som velger Restaurant- og matfag

bør like å være kreativ, ha et godt 

håndlag, være nøyaktig og ha fokus 

på renhold.

Eleven må også være serviceinnstilt.

Eleven kan gå videre på:

• Vg2 Kokk og servitørfag

• Vg2 Baker og konditor

• Vg2 Matproduksjon

• Læretid 3. og 4. år eller Vg3 påbygging

generell studiekompetanse

Typiske arbeidssteder etter endt utdanning er:

• hotell- eller restaurantnæringen

• sykehus og helseinstitusjoner

• næringsmiddelindustrien

• bakerier, konditorier eller slakterier

• forretninger som selger ferskvarer



Skolehverdagen på Polarsirkelen vgs

Skoledagen begynner kl. 08.35

Lunsj 11.55 - 12.40

Skoledagen avsluttes kl. 15.55
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Vi er her for eleven:

• Helsesykepleier

• Rådgivere

• PPT-rådgivere

• Formidlingskoordinator

• Oppfølgingstjeneste

• Miljøtjeneste
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Side 27

Samarbeid med foreldre

Videregående skoler skal holde kontakt

med foreldrene til umyndige elever gjennom

hele opplæringsåret. Det skal skje ved

• Foreldremøte Vg1

• Samtale med kontaktlæreren (Vg1 og Vg2)

• Informasjon om elevens skoleforhold på 

digital plattform

Når eleven har fylt 18 år, skal foreldrene ikke

lenger informeres uten elevens samtykke.



Gratis læremidler og utstyr

Alle elever på Vg1, Vg2 og Vg3 får:

• Gratis trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

• Ikke-behovsprøvd utstyrsstipend fra Lånekassen. 

Dette gjelder elever med ungdomsrett, men ikke lærlinger, 

lærekandidater eller praksisbrevkandidater.

Stipendsatsene varierer mellom utdanningsprogrammene 

(fra 1096 til 4513 kroner skoleåret 2021–2022).

Når eleven søker om utstyrsstipend, sjekker Lånekassen 

automatisk om eleven også kan ha rett til andre stipend.

• Les mer på www.lanekassen.no

Side 28
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Hvordan søker eleven?

• Eleven søker og svarer på vigo.no, 

logg inn med MinID

• Søknadsfrist:

• 1. mars (ordinær frist)

• 1. februar ved søknad om fortrinnsrett eller 

individuell behandling

• Eleven må sjekk at mobilnummer, e-postadresse og 

adresse er riktig på vigo.no

• I sommer får eleven en påminnelse via SMS når 

eleven skal svare på tilbud om plass/ventelisteplass 

på vigo.no

• Du bør spørre om ungdommen har fått koder og 

følge med på at han/hun søker innen fristen. 

• Ungdommen kan legge inn forhåndssvar på Vigo når 

han/hun sender søknaden, noe som er lurt hvis dere 

er bortreist på ferie eller lignende.

Hva er MinID?

MinID er én av fire 

elektroniske ID-er 
eleven kan velge 

mellom når han/hun 

skal logge inn på 

offentlige tjenester på 

Internett (blant annet 
vigo.no).

Gjelder for skoleåret 2022–2023
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SOMMERSKOLE 2022

• For alle elever som skal begynne på videregående 

skole

• En og en halv uke før skolestart, 8.-16. august

• Lesing, skriving, regning og fysiske aktiviteter

• Motivasjon og realitetsorientering for videregående 

opplæring

• Matservering

• Påmelding via ungdomsskolen eller 

polarpost@vgs.nfk.no
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Nyttige lenker
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Kontaktinformasjon 

Elev- og lærlingetjenesten ☺

Vi rådgivere svarer gjerne på spørsmål fra deg

• Studieforberedende utdanningsprogram:

• Berit Skjelvik 971 80 769 berskj@vgs.nfk.no

• Trude Borchgrevink-Persen      988 08 625 trubor@vgs.nfk.no

• Yrkesforberedende 

• Bjørn Oddvang 900 94 643 bjodd@vgs.nfk.no

• Kristine Møllevik 958 56 388 krimol@vgs.nfk.no

• Kristin Strand 480 04 475 kristr@vgs.nfk.no

• Berit Skjelvik 971 80 769 berskj@vgs.nfk.no

• Avdelingsleder Mari Nordsteien 990 22 598 marino@vgs.nfk.no
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Velkommen som elev og foresatt ved 

Polarsirkelen videregående skole

Telefon: 75 65 30 00

E-post: polarpost@vgs.nfk.no

Hjemmeside: www.polarsirkelen.vgs.no
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