
Polarsirkelen videregående skole



Ditt valg!
Videregående opplæring 2021–2022: Uthevede utdanningsprogram tilbys  på 
Vg1 ved Polarsirkelen vgs

Studieforberedende

• Musikk, dans og drama • Idrettsfag

• Studiespesialisering 

• Studiespesialisering med forskerlinje

• 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 

• Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

• Naturbruk • Salg, service og reiseliv • Design og tradisjonshåndverk



Hva er videregående opplæring?

Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier

• Studieforberedende opplæring:

✓ legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir 

studiekompetanse) 

• Yrkesfaglig opplæring:

✓ fører fram til et yrke (gir yrkeskompetanse)

Alt om videregående opplæring finner du på vilbli.no og utdanning.no

http://www.vilbli.no/


Oppdatert 03.09.2019

Hva er videregående opplæring?
Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse

Gjelder for skoleåret 2021/22
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Hvilke rettigheter har du?
Du som går ut av grunnskolen, har rett til

• inntak på Vg1 i ett av tre utdanningsprogram

– men du må søke i prioritert rekkefølge: 1 – 2 – 3

• inntak på et Vg2 som bygger på det Vg1 du har valgt

– men du har ikke krav på å få det programområdet du prioriterer

• tre års videregående opplæring

• utvidet rett til opplæring ved ett omvalg

• pauseår underveis i videregående opplæring

– men du må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året du fyller 
24



10 yrkesfaglige retninger

Polarsirkelen tilbyr...

• Bygg- og anleggsteknikk

• Elektro og datateknologi

• Helse- og oppvekstfag

• Restaurant- og matfag

• Teknologi- og industrifag

• Informasjonsteknologi og 

medieproduksjon

Tilbyr ikke…

• Naturbruk

• Salg, service og reiseliv

• Håndverk, design og 

produktutvikling

• Frisør, blomster, interiør og 

eksponeringsdesign

22.01.2021 6



22.01.2021 7

Bygg- og anleggsteknikk

Du bør ha

• godt håndlag 

• praktisk sans  

• kunne arbeide 
selvstendig og 
nøyaktig. 

• god til å samarbeide
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Tilbys pvgs, utgår og erstattes med Vg2rør f.o.m 21/22

Tilbys på Pvgs, erstatter nåværende 

Vg2byggteknikk f.o.m 21/22 

Generell kommentar til alle yrkesfagene:

VG2 følges enten av VG3 med opplæring i skole eller 

av 2-2,5 år opplæring i bedrift. 

Se fag- og timefordeling på nettsiden Vilbli.no for mer 

informasjon knyttet til det utdanningsprogrammet som 

du er interessert i. 

Påbygg til generell studiekompetanse kan også velges 

etter VG2 eller etter yrkeskompetanse. 



Elektro og datateknologi

Du bør være

•Nøyaktig og systematisk

•Praktisk anlagt og ha godt 

håndlag

•Serviceinnstilt og ha en logisk 

tenkemåte

•Kreativ og ha godt fargesyn
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Elektro og datateknologi

Tilbys på Pvgs, sammen med VG3 

Automatiseringsfaget

Tilbys på Pvgs

Tilbys på Pvgs

Tilbys på Pvgs
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Helse- og oppvekstfag

Du bør være

• omsorgsfull og hensynsfull 
overfor mennesker

• flink til å kommunisere

• god til å samhandle med 
andre
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Helse- og oppvekstfag

Tilbys på Pvgs

Tilbys på Pvgs

Tilbys på Pvgs



Teknologi og industrifag

Du bør være

• Praktisk anlagt og ha 

godt håndlag

• Selvstendig og 

nøyaktig

• Interessert i ny 

teknologi
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Teknologi og industrifag

Tilbys på Pvgs

Tilbys på Pvgs

Tilbys på Pvgs

Tilbys på Pvgs

Tilbys på Pvgs



Restaurant- og matfag

Du bør være

• praktisk anlagt og ha godt 

håndlag

• kreativ og nøyaktig

• serviceinnstilt
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Tilbys på Pvgs



Informasjonsteknologi og 

medieproduksjon

Du bør være:

• interessert i IT, nettverk og 

programvare

• kreativ

• interessert i visuelle 

uttrykksformer

• nøyaktig
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Informasjonsteknologi og 

medieproduksjon

Tilbys på Pvgs

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/fag-og-timefordeling-informasjonsteknologi-og-medieproduksjon/program/v.im/v.imikm1----/p2


Håndverk, design og produktutvikling

Du bør være

• kreativ

• interessert i design, 

form og farge

• opptatt av estetikk

• interessert i å skape 

noe
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Håndverk, design og produktutvikling

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/fag-og-timefordeling-handverk-design-og-produktutvikling/program/v.dt/v.dtdth1----/p2


Salg, service og reiseliv
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Du bør være

• høflig og serviceinnstilt

• interessert i å kommunisere 

med mennesker

• åpen for ulike kulturer og 

tradisjoner

• organisert, ryddig og 

strukturert



22.01.2021
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Salg service og reiseliv

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/fag-og-timefordeling-salg-service-og-reiseliv/program/v.sr/v.srssr1----/p2


Frisør, blomster og interiør- og 

eksponeringsdesign
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Du bør være

• kreativ og estetisk 

anlagt

• interessert i å arbeide   

med hendene

• interessert i visuelle 

uttrykksformer

• nøyaktig og utholdende
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Frisør, blomster og interiør- og 

eksponeringsdesign



Naturbruk

Du bør være

• praktisk anlagt

• interessert i 

utendørsarbeid

• omsorgsfull overfor 

mennesker, dyr og 

miljø
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Naturbruk

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/fag-og-timefordeling-naturbruk/program/v.na/v.nanab1----/p2


Side 27

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 1071 til 4412 kroner skoleåret 2020-2021).

Når du søker om utstyrsstipend, sjekker Lånekassen automatisk 

om du også kan ha rett til andre stipend.

• Les mer på www.lanekassen.no

Gjelder for skoleåret 2021–2022

http://www.lanekassen.no/


Side 28

Bærbar PC

• Skolen legger opp opplæringen slik at du må bruke pc både på 

skolen og hjemme, og derfor skal skolen holde deg med bærbar 

pc.

• Skolen krever en årlig egenandel for pc-en.

• Egenandelen overstiger ikke laveste sats for utstyrsstipend.

• Etter fullført videregående skole skal du da få beholde pc-en.

• Fullfører du ikke opplæringen, får du tilbud om å kjøpe pc-en.

• Samlet betaling skal da ikke overstige tre ganger minstesats for 

utstyrsstipend på tidspunktet for avbrudd. 

Gjelder for skoleåret 2021–2022



Forslag til selvorientering
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Velkommen som elev og foresatt

i videregående opplæring og 

ved Polarsirkelen videregående skole

Telefon: 75 65 30 00

E-post: polarpost@vgs.nfk.no

Hjemmeside: www.polarsirkelen.vgs.no

Våre rådgivere svarer gjerne på spørsmål fra deg.


