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Du skal i løpet av januar og februar ta et viktig valg for fremtiden din. Husk - det er ditt valg. Velg noe du er 

motivert for. Dette er din mulighet, men også ditt ansvar. Ha tro på deg selv, du er unik, det finnes ingen som deg. 

Tenk over hva som er din styrke, hva som er dine talenter - og sats på å utvikle dem. «The only way to do great work 

is to love what you do.» 
 

Dere er forskjellige - og takk for det! Noen av dere er mer praktisk anlagt og ønsker en yrkesfaglig linje med mindre 

teori og mer praksis. (Bygg- og anlegg, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og oppvekst, Naturbruk, Restaureant 

og matfag, Service og samferdsel, og Teknikk og industriell produksjon) Da har dere 2 år på videregående og 2 år som 

lærling med lønn før dere er ferdig utdannet og kan søke jobb. Samtidig må dere som velger yrkesfag huske at dere 

senere kan ta allmennfaglig påbygg og dermed også søke dere inn på høyskole eller universitet - om dere ønsker det. 

 

Andre av dere er mer teoretisk anlagt og tenker at et studieforberedende utdanningsprogram (Studiespesialisering -

Idrettsfag - Medier og kommunikasjon -  Kunst, design og arkitektur -  Musikk, dans og drama) er det rette. Dere går 

da 3 år i videregående skole og deretter videre på høyskole eller universitet i 3 år eller mer. 
 

Så har vi deg som er veldig i tvil, skal du velge studieforberedende eller yrkesfag? Dette er veldig individuelt. Er du 

veldig skolelei, kan en yrkesfaglig vei med mer praksis være det rette for deg, og så kan du bygge på med allmennfag 

senere, om du skulle ønske det.  
 

Det er også viktig for meg å si at det ikke er slik at du som er teoretisk sterk må gå studieforberedende. Du kan 

selvfølgelig også velge en yrkesfaglig vei og få en sterk faglig og praktisk kunnskap som er verdifull når du senere 

søker deg inn på høyskole/universitet. F.eks om du tenker å bli ingeniør, så kan BAT, TIP eller Elektro på 

videregående være et alternativ for deg. Da vet du mer hva faget går ut på når du begynner på høyere ingeniørstudier. 

Det samme kan sies om Helse- og oppvekst før du evt. går videre med f.eks sykepleierstudiet. Eller Restaurant- og 

matfag om du senere vil bli hotelldirektør. Næringslivet setter pris på praktisk kunnskap i bunnen av høyere studier. 

 

Det kan med andre ord være lurt å gå noen runder med deg selv før du bestemmer deg.   

Noe å tenke på: 

• Ønsker du studiekompetanse, men er ikke særlig glad i språk? Da kan 1) Naturbruk være aktuelt for deg.  

Der har en bare engelsk, men en kan likevel få studiekompetanse. 

2) Det samme gjelder for alle 8 yrkesfaglige utdanningsprogram, der har en også bare engelsk, og ønsker du 

senere å ta allmennfag påbygg for å få studiekompetanse, ja - så holder det med bare engelsk da også. 

• Du som er glad i realfag (matematikk og naturfag), skal vite at næringslivet har stort behov for slike som deg, 

selv om det akkurat nå er tøffe tider for ingeniører. Men det endrer seg. Lønna er ofte god for disse. Jenter 

oppfordres spesielt til å gå denne veien, da jenter ofte ser andre løsninger enn menn. 

Merk at Arendal videregående foruten vanlig Studiespesialisering også har Studiespesialisering med 

forskning, Studiespesialisering med internasjonalisering og Kunst, design og arkitektur.  

De tilbyr også Studiespesialisering med toppidrett (fotball + håndball 5 t/u) hvis nok interesserte elever. 

• Sirdal vgs i Vest-Agder har idrettsfag m/skiskyting og Setesdal vgs, avd. Hovden har Studiespesialisering med 

langrenn, alpint, snowboard og twintip. 

• TAF. Dette er et tilbud over 4 år der utplassering i arbeidslivet kombineres med skole alle 4 årene. Bestått 

eksamen her gir både fagbrev og studiekompetanse m/fordypning i realfag innen TIP og Elektro. Det tas bare 

inn et fåtall elever hvert år, og en må ha et høyt karaktersnitt for å komme inn. Og tilbudet gis bare i 

Kristiansand, så det betyr at en må være villig til - og ha mulighet for å flytte til Kristiansand. 

• Jeg anbefaler at du ser på http://www.fagfilm.no/ her finner du gode filmer fra både studieforberedende og 

yrkesfaglige utdanningsprogram. Logg deg på med facebook-kontoen din og skolekoden bugrof 

http://www.fagfilm.no/


 Du som søker et studieforberedende utdanningsprogram (5 ulike), må ha et fremmedspråk utover 

engelsk. Du kan velge å gå videre med det du har hatt på ungdomsskolen (tysk eller spansk) i 2 år 

eller å begynne med et helt nytt, f. eks fransk og ha det i 2 år.  

NB! Du som bare har hatt engelsk på ungdomsskolen og begynner på et studieforberedende 

utdanningsprogram, må ha et nytt språk i 3 år. 

• I januar mottar du et brev i posten med Minld. Du søker på www.vigo.no  med MinId. 

Siden din blir åpnet for å søke over nyttår. Jeg kommer tilbake med mer detaljert info om dette 

senere. Alle får hjelp til å søke.  

• Nye Sam Eyde skole er populær, mange søker seg dit. Det betyr at snittet for å komme inn blir 

høyere. Har du ikke gode nok karakterer, kan det bety at du må ta imot tilsvarende tilbud på en 

annen skole lenger vekk. Det er karakterene til sommeren som gjelder, ikke julekarakterene. 

• Naturbruk ved Tvedestrand og Åmli vgs (Holt). Der kan du utdanne deg både praktisk og teoretisk. 

Praktisk innen jordbruk, anleggsgartner eller hestefaget.  

Men også du som tenker å bli lærer, sykepleier, veterinær eller andre tilsvarende yrker kan gå der. 

Du velger da den «grønne vei» til studiekompetanse. Det vil si at du har først 2 år med mye læring i 

felten før du 3. året får et år med mye fellesfag-teori. 

• Minner deg også om heftet «Vil bli noe!». Dette får dere utlevert etter juletentamen. Bruk det, der 

er masse nyttig informasjon. Senere får dere også en skolebrosjyre som viser hvilke tilbud de 

videregående skolene har alle tre årene, altså ikke bare på Vg1, men også på Vg2 og Vg3. 

• En gammel forstilling er at elever som har spesialundervisning, blir prioritert inn på videregående. 

Slik er det ikke, de må søke på lik linje med andre elever, altså på grunnlag av karakterene. 

Foresatte som har elever med spesialundervisning, vil få nærmere informasjon før jul om 

overgangen til videregående, enten i et møte på skolen eller ved brev.   

• Private skoler som f.eks Drottningborg (Studiespesialisering) og KVS-Bygland (Byggfag, 

Naturbruk og Idrettsfag)  og Kristen VGS Vennesla (Musikk, Dans, Drama) har egne 

søknadsprosedyrer. Kontakt rådgiver for mer info. Disse skolene har internat med mulighet for 

borteboerstipend. Ved disse skolene søker en med julekarakterene. 

• På Idrettsfag og Musikk, dans, drama kan også dine ferdigheter gi ekstra poeng ved opptak. 

• M/S Sjøkurs ( www.sjoekurs.no ) tilbyr TIP om bord i båt. Du bor da på båten og får din 

undervisning der. Andre året kan du gå videre med Maritime fag. 

• På www.vilbli.no finner du en god oversikt over de 13 utdanningsprogrammene du kan velge på 

vgs. På  www.utdanning.no finner du info om både utdanninger og yrker, og 

www.jobbkompasset.no  er fint å prøve hvis du er usikker på hva du skal bli. 

• Jeg anbefaler dere også å gå inn på hjemmesiden til de ulike videregående skolene i fylket.  

Følg denne lenken: https://www.austagderfk.no/ Klikk på «Våre virksomheter» litt nede på siden og 

så kommer det opp en oversikt over alle de videregående skolene i fylket. 

• Til slutt, bruk den siste tiden ved Froland skole godt. Dette siste halvåret kan bli avgjørende for om 

du kommer inn på det du aller helst vil. Prioriter skolearbeidet nå, og «belønningen» kan bli at du 

får den utdanningen og jobben du ønsker deg!! 
 

Til slutt - Vit at dere alle kan komme innom mitt kontor «når som helst» til samtale, foresatte kan også avtale 

time, ta en telefon eller sende en mail. 

Mvh 

Ivar , rådgiver (Mobil 91168625 eller mail: ivar.salvesen@froland.kommune.no)  
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