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Nå dukker det opp igjen, det spørsmålet du 
har hørt så mange ganger før: Hva vil du bli 
når du blir stor?

Du tenker kanskje, men det er lenge til jeg blir 
«stor»!
 
Likevel er dette spørsmålet veldig viktig å tenke 
litt på nå. Det er nemlig i år du må velge hvilken 
retning du ønsker å gå videre på. Valget ditt vil ha 
betydning for hvilket yrke du etter hvert utdanner 
deg til.
 
Derfor er det viktig at du setter deg godt inn i hva 
de 15 utdanningsprogrammene innebærer.  
Det stilles ulike krav, og du bør finne ut hva som 
passer best for deg. Den viktigste personen i valg 
av utdanning og yrke er deg selv. Du må finne ut 
hva du trives med, hva du er god til og hva som er 
viktig for deg.
 
Det er også lurt å snakke med andre, både lærere, 
foresatte og medelever. De kan si sin mening, og gi 
tips og råd som kan være nyttige. Men husk; det er 
ditt valg. Det er ikke sikkert at det vennene dine 
ønsker å gjøre, passer for deg.
 
Har du tenkt på at det åpner seg mange muligheter 
hvis du vurderer en utdanning eller et yrke som 
vanligvis velges av det motsatte kjønn? Eller at det 
kan være smart å vurdere en utdanning eller et 
yrke som det ser ut til å være behov for i årene som 
kommer?
 

Kanskje bestemmer du deg for en retning som du 
angrer på i ettertid. Da kan du velge på nytt uten at 
det går ut over retten til videregående opplæring. 
Et omvalg betyr likevel at du må bruke ett ekstra år 
på utdanningen din. Derfor er det smart å forsøke å 
velge riktig første gangen. 
 
Osloskolen har vanligvis hatt en utdannings-
messe i Oslo Spektrum. I år blir det i stedet et 
digitalt alternativ til denne messa.

For å få vite mer om skolene du tenker 
å søke, kan du møte opp på åpen dag (se s. 26). 

Lykke til med valget ditt!
 
Med vennlig hilsen

Marte Gerhardsen
direktør i Utdanningsetaten i Oslo

Din fremtid – ditt valg
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Navn på utdanningsprogram Studieforberedende Yrkesfaglig
Studieforberedende  
og  yrkesfaglig løp

BA Bygg- og anleggsteknikk

EL Elektro og datateknologi

FBIE Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

HO Helse- og oppvekstfag

HDP Håndverk, design og produktutvikling

ID Idrettsfag

IM Informasjonsteknologi og medieproduksjon

KDA Kunst, design og arkitektur

MK Medier og kommunikasjon

MD Musikk, dans og drama

NA Naturbruk

RM Restaurant- og matfag

SSR Salg, service og reiseliv

ST Studiespesialisering

TIF  Teknologi- og industrifag

Hvilke muligheter har jeg?
Du kan velge mellom 15 ulike utdanningsprogram i videregående opplæring. Noen er  
studieforberedende, andre er yrkesfaglige og noen har både yrkesfaglige og  
studieforberedende løp. Uansett hva du velger har du mange muligheter videre!

Studieforberedende utdanningsprogram  
Studieforberedende program er ment for deg 
som har bestemt deg for å studere etter  
videregående skole. Når du har fullført og bestått 
et studieforberedende utdanningsprogram har du 
oppnådd generell studiekompetanse og kan søke 
de fleste studier. 

Karakterene dine vil likevel være avgjørende om 
du kommer inn på det studiet du ønsker.  
Enkelte studier på høgskoler og universiteter  
krever i tillegg at du velger noen spesielle fag på 
videregående, f.eks. ingeniør- eller medisinstudier. 
På Vg2 kan du ta utveksling til utlandet, enten i 
regi av Osloskolen eller via en godkjent  
utvekslingsorganisasjon.

Yrkesfaglige utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram gir deg  
yrkeskompetanse og du kan søke jobb når du har 
fullført opplæringen. De fleste fagene er knyttet til 
et yrke eller et yrkesområde. De fleste utdanningene 
består av praktisk yrkesopplæring. Som lærling 
får du lønn for det arbeidet du gjør.

Noen yrkesfaglige løp som f.eks. hudpleie,  
helsesekretær og interiør, har tre års  
opplæring i skole, og ikke læretid i bedrift. Da er 
du ferdig utdannet og kan søke jobb rett etter 
videregående. Dersom du har gått to år eller mer 
på yrkesfag og ønsker mulighet til å studere, kan du 
bygge på til generell studiekompetanse 
– les mer om dette på neste side.

Oppgave: Studieforberedende eller yrkesfaglig? 
Sett kryss for hva du mener er riktig og sammenlign med hva andre har krysset av
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Ja takk, begge deler!
Du kan faktisk oppnå både yrkeskompetanse 
og studiekompetanse.
 
Yrkeskompetanse får du kun på yrkesfaglige 
utdanningsprogram, men du kan som nevnt bygge 
på til generell studiekompetanse etterpå. Er du 
usikker, eller ønsker både yrkeskompetanse og 
studiekompetanse finnes det to ulike modeller:
 
Praksisrettet studiekompetanse

 ▸ Egne treårige løp på yrkesfag som gir  
studiekompetanse
 ▸ Eksempler på utdanningsprogram som tilbyr 
dette:  
– Elektro og datateknologi 
– Helse- og oppvekstfag  
– Håndverk, design og produktutvikling 
– Informasjonsteknologi og medieproduksjon

   – Naturbruk 
 ▸ Etter tre år på videregående kan du enten  
– begynne å studere på høgskole/universitet, 
eller 
– søke læreplass for å oppnå yrkeskompetanse

Yrkeskompetanse og studiekompetanse 
(YSK)

 ▸ Egne løp som etter fire år gir både  
yrkeskompetanse og studiekompetanse
 ▸ Kombinerer opplæring på skole med læretid i 
bedrift
 ▸ Inneholder teorifagene som gir studiekompetanse
 ▸ YSK finnes foreløpig innenfor Bygg- og anleggs- 
teknikk og Helse- og oppvekstfag 

Påbygging til generell studiekompetanse
Uansett hvilket yrkesfaglig utdanningsprogram 
du begynner på, kan du velge å ta et påbyg-
gingsår for å få studiekompetanse.  
I Oslo finnes det tilbud om dette både på dagtid 
og på kveldstid. Retten til påbygg til generell 
studiekompetanse varer livet ut. 

Det finnes to varianter av påbygg:

Vg3 påbygg istedenfor opplæring i bedrift:
 ▸ Etter to år på yrkesfag: velge Vg3 påbygg  
istedenfor å søke læreplass
 ▸ Fører fram til generell studiekompetanse
 ▸ Er et krevende år med 30 timer teorifag  
per uke

Påbygg etter fullført yrkeskompetanse:
 ▸ Passer hvis du har fullført yrkesfaglig  
opplæring, men likevel ønsker å begynne  
å studere
 ▸ 23 timer med teorifag per uke
 ▸ Kan også gjennomføres etter at du har jobbet  
en stund
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Strukturen i videregående  
opplæring

Illustrasjonen viser strukturen for gjennomføring 
av studieforberedende og yrkesfaglig opplæring. 

Legg merke til at det er flere måter å oppnå 
studiekompetanse på selv om du begynner 
på yrkesfaglig opplæring. 

Gå inn på vilbli.no, velg  
«Hvilket utdanningsprogram 

passer for deg?» og ta quizen 
«Hva vet du om yrkesfaglig og 

studieforberedende  
opplæring?»
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Yrkesfaglig eller  
studieforberedende?

Oppgave:
Er du enig eller uenig i påstandene under?  
Kryss av og diskuter med andre elever i klassen. 

Utsagn      

Jeg vil søke yrkesfag fordi jeg ønsker en mer  
praktisk skolehverdag på videregående

Jeg vil søke studieforberedende fordi jeg er sikker 
på at jeg skal studere videre på universitet eller 
høgskole

Jeg vil søke yrkesfag, for da kan jeg få både  
yrkeskompetanse og studiekompetanse

Jeg vil ikke søke studieforberedende, for jeg vet  
ikke om jeg vil studere etter videregående

Jeg vil ikke søke yrkesfag, for da låser jeg meg  
til et bestemt yrke

Jeg vil søke studieforberedende fordi jeg 
liker best teoretiske fag

Jeg vil søke yrkesfag fordi det er stort behov  
for fagarbeidere i fremtiden

Jeg vil søke yrkesfag fordi det er bra å tjene penger  
under opplæring og slippe å ta opp lån

Enig Uenig
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Rett til videregående 
opplæring

Videregående opplæring er noe 
du har rett til, det er ikke en plikt. 

Ungdomsretten
 ▸ Du har rett til tre års videregående opplæring 
 ▸ Du har rett til å komme inn på ett av de tre  
utdanningsprogrammene du setter opp på  
søknaden din
 ▸ Fullført og bestått Vg1 gir rett til to år som  
bygger videre på det første året ditt
 ▸ Dersom du har fullført og bestått yrkesfaglig  
opplæring, har du rett til ett års påbygging  
til generell studiekompetanse

Rett til omvalg 
 ▸ Omvalg betyr å velge et annet utdanningsprogram 
enn det du har begynt på 
 ▸ Hvis det du begynte på ikke passet for deg, kan 
du begynne på nytt på et annet utdanningsprogram  
etter Vg1 eller Vg2
 ▸ Du får utvidet retten din med inntil to år, så du      
rekker å fullføre det nye utdanningsprogrammet
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Klarer du å plassere disse  
utdanningsprogrammene? 

Oppgave:
Skriv navn på utdanningsprogrammet som  
beskrives nedenfor og tenk gjennom i hvilken 
grad dette er interessant for deg.

I hvilket utdanningsprogram lærer du mye 
om ...?

 ▸ fysisk aktivitet og trening
 ▸ treningsledelse
 ▸ helse, kosthold og kroppens oppbygging 
 
 

 ▸ planlegging av produksjonsprosesser
 ▸ maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 ▸ kjemiske prosesser og kjemiteknikk 
 
 
 
 ▸ barn og unges utvikling
 ▸ kost, ernæring og hygiene
 ▸ kommunikasjon og samhandling 
 
 

 ▸ kundebehandling og salg
 ▸ reiseliv og turisme
 ▸ markedsføring, entreprenørskap og innovasjon 
 
 

 ▸ fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde
 ▸ mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk
 ▸ å videreutvikle din digitale kompetanse

 
 

 ▸ kunst og kultur
 ▸ steds- og byutvikling
 ▸ å utvikle dine kreative evner 

 ▸ installasjon og vedlikehold av elektriske og  
elektroniske systemer
 ▸ reparasjon av elektrisk utstyr
 ▸ sikkerhet og dokumentasjon 

 

 ▸ kosthold, næringsmidler og ernæring
 ▸ tilberedning og servering av mat
 ▸ behandling av råvarer, mat og drikke 
 

 ▸ matematikk og andre realfag
 ▸ historie, politikk, psykologi, språk
 ▸ ledelse og økonomi 
 

 ▸ naturmaterialer og landskapsutforming
 ▸ fiske- og friluftsliv
 ▸ dyrestell og dyrevelferd 
 
 

 ▸ produksjon og oppføring av nye bygninger  
og anlegg
 ▸ ombygging og vedlikehold av bygninger  
og anlegg
 ▸ kvalitet og sikkerhet  

 
 ▸ bærekraftig design og produktutvikling
 ▸ bruk av skisser og produksjonstegninger
 ▸ håndverks- og kulturhistorie  

 ▸ idéutvikling og kreativ problemløsning
 ▸ brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet og  
programmering
 ▸ foto, film og grafisk design

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:
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Hva skal jeg velge?
«Hva skal jeg bli?» er et spørsmål mange  
stiller seg og opplever som vanskelig. Det er 
ikke nødvendig å stille et så stort spørsmål 
når du skal velge videregående opplæring. 
 
Uansett hva du velger har du mange muligheter. 
Samfunnet forandrer seg og du forandrer deg. 
Du kommer til å lære nye ting, tenke nye tanker 
og se nye muligheter underveis. 

Likevel – det er et viktig valg du snart skal gjøre. 
Her finner du noen spørsmål å tenke gjennom.

Oppgave: Sett ring rundt de aktivitetene som beskriver dine interesser

Hvilke utdanningsprogram kan passe til aktivitetene jeg har valgt:

Praktisk Lage ting, bygge Reparere, fikse Jobbe med 
maskiner, utstyr 

Finne praktiske 
løsninger

Teoretisk Undersøke ting,
forske 

Analysere 
oppgaver 

Løse vanskelige 
problemer 

Liker å lese, 
skrive og snakke 

Kreativ Ha ideer, 
eksperimentere 

Designe, 
dekorere 

Sette i gang 
noe nytt 

Opptre 

Sosial Samarbeide, 
forstå mennesker 

Vise omsorg Diskutere med 
og hjelpe andre 

Undervise,
veilede

Initiativrik Lede, igangsette 
og overbevise 

Planlegge Selge, konkurrere
og gi service 

Drifte, forhandle, 
sette mål

Systematisk Administrere 
og organisere

Jobbe med tall 
og økonomi

Sette seg inn 
i praktiske 
problemer

Jobbe nøyaktig 
og strukturert

Oppgave: Diskuter med en annen i  
klassen 

1. Hva slags fag og oppgaver liker jeg best å jobbe 
med?

2. Hvilke områder eller fag har jeg best evner i?
3. Er jeg mest praktisk anlagt eller liker jeg å lese  

mye teoristoff?
4. Ønsker jeg å ha det meste av skoledagen i et 

klasserom, eller ønsker jeg å ha mye praktisk 
skolearbeid i f.eks. et verksted, i en idrettshall 
eller i et studio?
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Oppgave:
Gå inn på utdanning.no, trykk på 
«Se flere verktøy» og velg «Jobbkompasset».

Velg det området du er mest interessert i og 
skriv ned navnet på tre av yrkene som  
dukker opp.

1.  

2.  

3.  

Velg ett av disse yrkene og finn ut:

A.   Hvilke arbeidsoppgaver utfører man i dette 
yrket?  

B.   Hvilke egenskaper bør man ha i dette yrket? 
 

C.   Hvordan utdanner man seg til dette yrket? 
 

«Yrkesdykk» 
– hvilke yrker passer til mine interesser?
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Oppgave:
Når du skal velge utdanningsprogram er det mange ting som kan påvirke valget ditt. 
Men hva er viktigst for ditt valg? Les påstandene under, kryss av og diskuter med 
andre som kanskje er uenige med deg.

Påstand      

Rådgiver bør oppmuntre ungdom til å velge 
utdanning og yrker det er stort behov for de 
neste årene

Det er mest fornuftig å velge det jeg har lyst til 
akkurat nå 
Foreldrene mine skal være med og bestemme  
hvilken utdanning jeg skal velge

Det er viktig å finne ut hvilke utdanninger og  
yrker det er behov for

Ingen kan vite hvilke utdanninger som gir sikker  
jobb om 10 –15 år, derfor bør ingen gi råd

Det er viktigere å velge utdanning og yrke ut fra  
interesser, evner og ferdigheter enn lønnsnivå

Muligheter for høy lønn er viktigere enn å være 
sikker på å få jobb etter endt utdanning

Det er mitt ansvar å finne det  
utdanningsprogrammet som passer meg best

Det er viktig for meg å velge det samme  
som vennene mine

Enig Uenig

Hva er viktig når jeg skal 
velge?

Dersom du var helt sikker på hvilke utdanninger som ga sikker jobb 
om 10–15 år, tror du det ville ha betydd noe for ditt valg av utdanning?

Nevn tre yrker der du tror det vil være lett å få jobb i årene som kommer:
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Hva påvirker meg? 
Oppgave: 
Hvem og hva påvirker meg når jeg 
skal velge utdanningsprogram?

13



Videre utdanning etter 
yrkesfag
Etter fullført yrkesfaglig opplæring har du 
flere muligheter til videre utdanning. Dette 
vil senere kunne gi deg anledning til å søke 
enda flere jobber enn du har etter  
yrkesfaglig opplæring. 

Fagskole
En fagskoleutdannning er en kort og yrkesrettet 
utdanning som bygger på videregående opplæring. 
Fagskoleutdanningen er et fullverdig alternativ til 
høyskole- og universitetsutdanning og har en faglig 
bredde tilsvarende høyskoleutdanning. 

Les mer om dette på fagskolene.no 

Mesterbrev
Mesterbrev er en videreutdanningen innen enkelte 
yrkesfag. Du må først ha fagbrev eller svennebrev 
i et mesterfag og du må ha arbeidet i faget i minst 
6 år eller 2 år etter fagprøven. Tittelen Mester er 
lovbeskyttet, det er bare de med fullført mesterbrev 
som har rett til å bruke den. Mesterbrev innebærer 
blant annet lederutdanning som gir stor mulighet 
til å starte egen bedrift eller søke lederjobb i 
andre bedrifter.

Les mer på mesterbrev.no 

Y-veien
Y-veien betyr at du kan søke opptak til enkelte 
studier på universitet eller høgskole uten å ha 
generell studiekompetanse. Du må imidlertid ha 
fullført fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse. 
Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniør- 
utdanninger. Førsteåret på disse studiene har mer 
teoretiske fag, som matematikk og fysikk, og  
mindre praksis enn den vanlige utdanningen.

Les mer på utdanning.no (søk opp «y-veien»)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Studier på universiteter 
og høgskoler
Det finnes mange ulike studier du kan søke 
opptak til. Her finner du en oversikt over 
ulike nivåer av studier. 

Bachelorstudier
Dette er den vanligste studietypen. Et bachelor-
studium varer i tre år og fører fram til den akade-
miske graden «bachelor». Det finnes bachelorstu-
dier innen alle studieområder.

Masterstudier
Et fullstendig masterstudium varer normalt i fem 
år. Det er to hovedmodeller: noen består av fem år 
sammenhengende studier. Disse kalles integrerte 
masterstudier. Eksempler: siviløkonom og  
industriell design. Den andre modellen går ut på 
at du først fullfører et bachelorstudium og så tar 
et to-årig mastertillegg, altså til sammen fem år. 

Profesjonsstudier
Dette er studier som utdanner deg til et bestemt 
yrke eller en yrkesgruppe, f.eks. jus, medisin, 
psykologi og lektorutdanning. Profesjonsstudier 
kan ha ulik lengde, normalt fra tre til seks år. 

Årsstudier
Årsstudier varer i ett år, men er sjelden et godt 
nok grunnlag for å søke jobb. Det er mer vanlig å 
ta et årsstudium for å teste ut et studieområde, 
som tilleggsutdanning eller som etterutdanning 
etter å ha vært i jobb i noen år. 

Studier med spesielle opptakskrav 
De fleste studier på universiteter og høgskoler 
krever bare at du har oppnådd generell studie-
kompetanse, og det kan du få uansett hvilket 
utdanningsprogram du velger på videregående 
skole.

Enkelte studier har imidlertid flere krav:  
opptaksprøver, bestemte karakterer i noen fag 
eller at du har fullført bestemte realfag i  
videregående skole. Dette kan være fag som 
matematikk, fysikk og kjemi. Spør rådgiver  
på skolen din om å få en oversikt.

Tannlege

Spilldesigner

Arkitekt

Sykepleier

Skuespiller

Lektor

Eiendomsmegler

Webdesigner

Veterinær

Fysioterapeut

Siviløkonom

Barnevernspedagog

Psykolog

Barnehagelærer

Marinbiolog

Advokat

Politi

Radiograf

Byggingeniør

Sosionom

Filmregissør

Oppgave:  
Et studium ved universitet eller høgskole kan vare fra ett til seks år. 
Finn ut hvor lang studietid utdanningen til disse yrkene har:
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Hvor er fremtidens jobber?

Utdanning fra yrkesfaglig videregående
opplæring eller fagskole
En av de tydeligste konklusjonene i beregningene 
til SSB er at det i fremtiden vil være et stort og 
økende behov for personer med yrkesfaglig 
utdanning. I 2035 vil det trolig mangle flere  
titusener med slik utdanning i forhold til behovet. 
Yrkesfaglig utdanning fra videregående  
opplæring eller fagskole vil altså i det store og 
hele gi gode jobbmuligheter. 

Utdanning fra universitet og høyskole
En av de aller klareste konklusjonene i analysen 
til SSB er at det fram mot 2035 vil være en stor 
mangel på personer med lærerutdanning og  
sykepleierutdanning. Det samme gjelder også 
andre utdanninger innenfor omsorg og pleie.

Når det gjelder annen høyere utdanning, tyder 
beregningene på at det vil være store variasjoner 
når det gjelder fremtidig tilbud og etterspørsel. 
På en del områder ser det ut til at det kan bli litt 
for mange med høyere utdanning i forhold til 
behovet, mens det på andre områder vil være en 
god balanse. 

Når du velger utdanning, bør du også tenke på 
mulighetene for å få jobb etter endt utdanning. 
Ingen kan si hundre prosent sikkert i hvilke bransjer 
det vil være lett å få jobb om 10–15 år, men det 
kan likevel være lurt å orientere seg litt om hvilke 
yrker det vil være stor etterspørsel etter i  
fremtiden.

SSB – Statistisk sentralbyrå, lager beregninger 
om fremtidig behov for personer med ulike 
utdanninger. Det gir en pekepinn på hvordan 
arbeidsmarkedet vil se ut framover basert på 
den informasjonen vi har i dag.

Hvilke utdanninger blir det mest bruk for? 
Innen hvilke yrker blir det kanskje utdannet 
for mange?

Diskuter 
Er det viktigst for deg å velge et 
yrke du tror du liker eller et med 
gode fremtidsutsikter?
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Velger gutter og jenter 
forskjellig utdanning?
I Norge er det fremdeles store forskjeller 
mellom gutter og jenter valg av utdanning, 
både i videregående opplæring og innenfor 
høyere utdanning.

Kjønnsfordeling i videregående opplæring
I videregående opplæring er det mer enn 80  
prosent gutter i Bygg- og anleggsteknikk,  
Elektro og datateknologi samt Teknologi- og 
industrifag, mens det er mer enn 80 prosent jenter 
i Helse- og oppvekstfag. 

På de fleste andre utdanningsprogrammene er det 
også ulik kjønnsfordeling, men forskjellene er mindre. 

Oppgave: Diskuter i klassen!
1. Hvorfor tror du det er slik at jenter  

og gutter velger forskjellig utdanning?
2. Synes du at dette i så fall er et problem?
3. Tror du det finnes yrker som er vanskelige 

å velge fordi man er gutt eller jente?
4. Hva kan være fordelene og ulempene  

ved å velge utradisjonelt?
5. Hvordan kan man få flere jenter og  

gutter til å velge utradisjonelt?

Kjønnsfordeling i høyre utdanning:
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Kjønnsfordeling i ulike yrker

Oppgaver:
Selv om likestillingen har kommet langt i Norge, er det fremdeles forskjeller på hvilke yrker 
menn og kvinner velger å jobbe i. Nedenfor finner du utdrag av en oversikt fra utdanning.no, 
der du kan undersøke hvor store kjønnsforskjeller det er i ulike yrker.

A. Bruk likestillingsstatistikken på side 16 og finn to eksempler til hver oppgave 

1. Yrker der det er omtrent like mange menn og kvinner (minst 40 prosent):    
 

2. Yrker som domineres av kvinner (over 90 prosent):  
 
 

3. Yrker som domineres av menn (over 90 prosent): 
 
   

4. Yrker der det er klart flere av det ene kjønnet, men hvor det ikke  
er uvanlig å finne dem med motsatt kjønn (70–90 prosent av et kjønn):   

 
 
B. Svar skriftlig på spørsmålene: 

5. Er det noen yrker der tallene eller fordelingen overrasker deg? Hvilke? Hvorfor?  
 

6. Hva mener du kjennetegner yrkene der det er omtrent like mange av hvert kjønn? 
 

7. Kunne du tenke deg å jobbe med noen av yrkene du fant i oppgave 5? 
 

8. Gi et eksempel på et yrke der det jobber få personer med ditt kjønn, og som du synes virker 
interessant.

Oppgavene er hentet fra utdanning.no og kan også gjennomføres på nettsiden. Gå i så fall inn på menyen utdanning.no,  
velg «Faget utdanningsvalg» og kryss av på «Kjønn og valg» under Tema. Oppgaven heter «Statistikk: kjønnsfordeling i yrker». 
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Tips og råd før du skal velge

I tiden fram mot søknadsfristen 1. mars 
(1. februar for enkelte søkere) finnes det 
mange tilbud om veiledning. Vær aktiv, søk 
informasjon og tenk over hvilke tre  
utdanningsprogram du vil sette opp på  
søknaden din.

Snakk med rådgiver på skolen din 
– enkeltvis eller i gruppe.

Bruk dette heftet aktivt 
– både på skolen, f.eks. i faget utdanningsvalg, 
og hjemme.

Delta på «kurs i utdanningsprogram» 
i videregående skole 
Du har kanskje vært på kurs i et  
utdanningsprogram i 9. klasse. I høst er det en ny 
runde, og du får muligheten til å teste ut et nytt 
program. (se kursoversikten på side 21–24 i 
dette heftet).

Gå på skolens informasjonsmøte  
om videregående opplæring
Alle ungdomsskolene arrangerer i løpet av høsten 
informasjonsmøte på kveldstid for elever og  
foresatte. Der presenteres struktur, innhold og 
muligheter i videregående opplæring. 

Digital YoU på skolen din
Tidligere har Osloskolen avholdt en messe i Oslo 
Spektrum om utdanningsvalg. I år skal YoU-
messa flytte inn på Snapchat. Planleggingen er 
godt i gang, og vi gleder oss til å vise dere hva 
som skjer mot slutten av høsten. Mer info kom-
mer i utdanningsvalgtimene.
 
 

Åpen dag (se oversikt på side 26–29) 
De videregående skolene arrangerer Åpen dag  
på ettermiddags- og kveldstid i løpet av januar og 
februar. Velg ut noen skoler som du er interessert i,  
og ta gjerne med dine foreldre eller foresatte på 
et besøk på skolen. Da kan du få et godt inntrykk 
både av skolenes fagtilbud og læringsmiljø.

Informasjonsbrosjyre
I januar får du en brosjyre som forteller mer om 
utdanningstilbudet i Oslo. Her finner du oversikt 
over alt du kan velge mellom, hvilke skoler som 
tilbyr de ulike utdanningsprogrammene på Vg1 
og annen viktig informasjon om hvordan du søker 
plass på videregående. I brosjyren ser du også 
hvilke skoler som tilbyr de ulike programområdene 
på Vg2 og hvilke skoler som organiserer  
utenlandstilbud. 

Vilbli.no
Informasjon om valgmuligheter og oppbyggingen 
av videregående er tilgjengelig på vilbli.no Her 
finner du detaljert informasjon om hvilke  
utdanningsprogram som fører til hvilket yrke.
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Kurs i utdanningsprogram

«Kurs i utdanningsprogram» på videregående 
skole kan være en god hjelp når du skal forberede 
deg til å velge videregående opplæring. I høst får 
du en ny mulighet til å prøve ut et utdannings-
program du synes virker spennende. 

Kanskje et du ikke kjenner så godt?

Etter at du har vært på kurs:

1. Tenk gjennom og skriv kort:
 ▸ Hva visste du om utdannings- 
programmet før du dro på kurs?

 ▸ Hva har du lært om utdannings- 
programmet på kurset?

 ▸ Ønsker du å søke dette utdannings- 
programmet? Hvorfor eller hvorfor 
ikke?

2. Gå gjennom punktene over med en i klassen 
som var på et annet kurs, slik at dere får 
utvekslet erfaringer.  

3. Spør lærer i utdanningsvalg om dere skal 
dele erfaringene fra kurset med hele 
klassen. 
 

4. Husk å evaluere kurset du var på

Før du drar på kurs: 

1. Les mer om utdanningsprogrammene  
du har valgt på vilbli.no 

2. Finn ut: 
 ▸ Hvilke programområder du kan velge på 
Vg2

 ▸ Hvilke programfag som finnes på  
utdanningsprogrammene

 ▸ Hvilke fellesfag utdanningsprogrammene 
har 

3. Les om skolen du skal besøke på skolens  
egen hjemmeside 

4. Gå inn på ruter.no og bruk reiseplanleggeren 
der for å finne ut hvordan du skal komme 
deg til skolen på kursdagen  

Slik melder du deg på kurs i  
utdanningsprogram: 

1. Gå inn på kiu.osloskolen.no
2. Du logger på med Feide
3. Velg kurs i prioritert rekkefølge 1, 2 og 3
4. Husk å LAGRE valgene du har gjort!

NB! Du kan melde deg på 
kurs fra og med onsdag 
8. september. Siste frist 
for å melde seg på er 
fredag 17. september. 
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Kurs i studieforberedende
utdanningsprogram
Innenfor de studieforberedende utdannings-
programmene kan du velge mellom kurs- 
alternativene under. Kursene varer en dag.

Idrettsfag
Er du glad i idrett og trening, og har du lyst å 
lære mer om idrettsteori? Da kan idrettsfag være 
noe for deg. På kurset i idrettsfag får du kjennskap 
til kropp, helse og trening. Du vil også få en økt 
med fysisk trening.

Kunst, design og arkitektur 
Er du interessert i praktiske og teoretiske fag 
innen kunst, design, arkitektur og kultur? Er du 
glad i å tegne, forme og lage ting med hendene? 
På dette kurset bruker du ulike materialer og  
teknikker, og du tegner analogt eller digitalt. 

Medier og kommunikasjon
Har du lyst til å lære mer om hvordan bilder, film, 
tekst og lyd påvirker deg og verden rundt deg? 
På medier og kommunikasjon lærer du å produsere 
medieuttrykk gjennom foto, film, lyd og grafisk 
design. På kurset vil du få et innblikk i hvordan 
ulike medieuttrykk brukes innen journalistikk,  
fiksjon, reklame og informasjon.

Musikk, dans og drama
Er du interessert i musikk, dans eller drama? Da 
gir utdanningsprogrammet musikk, dans og 
drama deg mulighet til å videreutvikle deg innenfor 
ditt estetiske interesseområde. Du kan velge  
mellom å gå på kurs i musikk, dans eller drama 
avhengig av hvilken kunstform som passer deg 
best.

Studiespesialisering, programområde realfag 
Ønsker du å fordype deg i realfag? Innenfor dette 
program-området kan du lære mer om matematikk, 
naturvitenskapelige fag som biologi, fysikk,  
geofag og kjemi, samt informasjonsteknologi og 
teknologi og forskningslære. På kurset kan du få 
prøve ut noen av disse fagene.

Studiespesialisering, programområde 
språk, samfunnsfag og økonomi
Er du interessert i språk, samfunnsfag eller  
økonomi? Innenfor dette programområdet kan du 
fordype deg i en rekke språkfag, samfunnsfag og 
økonomiske fag, f.eks. engelsk, historie og filosofi, 
næringslivsøkonomi og psykologi. På kurset kan 
du få prøve ut noen av disse fagene.

Studiespesialisering:
International Baccalaureate (IB) 
Er du interessert i en internasjonal videregående 
opplæring, der all undervisning foregår på 
engelsk? IB er en studieforberedende utdanning 
på Vg2 og Vg3 som du kan velge etter å ha gått 
Vg1 på et av de studieforberedende utdannings-
programmene. I Oslo er det også mulig å velge IB 
allerede på Vg1. På IB-kurset får du vite mer om 
hva dette tilbudet går ut på, og du får undervisning 
i forskjellige fag på engelsk.
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Innenfor de yrkesfaglige utdannings- 
programmene kan du velge mellom  
kursalternativene under. Kursene varer en dag.

Bygg- og anleggsteknikk 
Vil du være med å bygge landet? Ønsker du å 
sette synlige spor etter deg i form av solide bygg, 
veier, broer, uteområder og anlegg? På kurset i 
bygg og anleggsteknikk får du prøve deg på enkle 
byggkonstruksjoner med fokus på å forstå 
arbeidstegninger, bruke ulike verktøy og riktige 
arbeidsteknikker.

Frisør, blomster, interiør og eksponerings-
design
Er du interessert i å jobbe med hår, blomster 
eller interiør og eksponering og liker å jobbe med 
mennesker? Har du lyst til å jobbe kreativt,  
utforskende og framtidsrettet? Vi tilbyr en  
yrkesrelevant utdanning hvor du jobber med ulike 
materialer og teknikker og med ny aktuell teknologi. 
På FBIE jobber du med produktutvikling fra idé til 
ferdig produkt innen et av yrkene frisør, blomster 
eller interiør og eksponeringsdesign. Utplassering 
i bedrift og samarbeid med det lokale næringsliv 
blir også en viktig del av undervisningen i  
utdanningsprogrammet. På kurset vil du lære 
mer om utdanningsprogrammet og få prøvd deg 
litt praktisk i fagene.

Elektro og datateknologi
Vil du vite hva som skjuler seg inne i en pc, iPad, 
vaskemaskin eller et sikringsskap? Er du  
interessert i ny teknologi, data og elektronikk? Da 
kan elektrofag være riktig for deg. På kurset får 
du montere enkle elektroniske og elektriske 
systemer, og utføre målinger på systemene ved 
bruk av instrumenter.

Helse- og oppvekstfag
Ønsker du å jobbe med mennesker? Helse- og 
oppvekstfag er en utdanning for deg som ønsker 
å bruke hode, hender og hjerte i møte med  
mennesker i alle deler av livet. På kurset vil du få 
et innblikk i de ulike yrkene helse- og oppvekstfag 
kan føre frem til. Du vil gjennom teori og praktiske 
aktiviteter blant annet lære noe om kroppen,  
helsefremmende arbeid, kosthold, kommunikasjon 
og relasjoner.

Håndverk, design og produktutvikling  
3-årig løp med praksisrettet studiekompe-
tanse
Liker du å skape og forme ting med hendene? Her 
lærer du å utvikle din kreative og estetisk sans. 
Utdanningsprogrammet gir deg mulighet til å 
arbeide innenfor tre forskjellige håndverk. Ved 
påmelding til dette kurset kan du velge mellom:
 
1. Trearbeid 
Dette er det rette tilbudet for deg som vil lære å 
designe og lage egne møbler og andre trearbeids-
produkter ved hjelp av ulike teknikker, verktøy og 
maskiner. På kurset får du være med på verkstedet 
og se noe av alt det spennende vi gjør i dette 
utdanningsløpet.

Se flere yrkesfaglige kurs på neste side. 

Kurs i yrkesfaglige 
utdanningsprogram

Les mer om de ulike 
utdanningsprogrammene 

på vilbli.no
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2. Gull- og sølvsmed
Dette er et spennende og spesialdesignet tilbud for 
deg som har lyst til å lære å lage gjenstander i edelt 
metall. Du vil lage smykker og andre gjenstander i 
ulike metaller i et moderne gullsmedverksted. På 
kurset får du være med på verkstedet og se noe av 
alt det spennende vi gjør i dette utdanningsløpet.

3. Tekstil
Dette er et unikt og skreddersydd utdanningstilbud 
hvis du drømmer om å utdanne deg innenfor mote, 
klær og kostyme. Fagene er praktisk rettet og har 
fokus på søm og konstruksjon av klær og kostymer, 
designprosesser, tegning, strikking og andre  
teknikker. På kurset får du se noe av alt det  
spennende vi gjør i dette utdanningsløpet. Etter 
fullførte tre år på dette utdanningsprogrammet 
får du studiekompetanse og kan fortsette på høyere 
studier, eller du kan velge å gå ut i lære og ta 
svennebrev.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Her lærer du å forstå hvordan teknologi,  
kommunikasjon og design preger og utvikler  
samfunnet. Du lærer å programmere, designe, 
kommunisere, bruke ny teknologi, utvikle konsepter 
og forstå digitale systemer. Du jobber praktisk, 
trener kreativitet og lærer å finne løsninger på 
utfordringer. På kurset får du prøve ut noe av 
dette.

Naturbruk
Har du interesse eller lidenskap for planter, miljø, 
natur, dyr og friluftsliv? Da kan naturbruk være 
noe for deg. Her kan du velge mellom flere ulike 
opplæringsløp og oppnå yrkeskompetanse eller 
generell studiekompetanse. På kurset i naturbruk 
får du innblikk i våre fem programområder:  
hest- og hovslager, skogbruk, landbruk, gartner 
og fordypning hund.

Restaurant- og matfag
Liker du å tilberede og servere forskjellige typer 
mat og er du interessert i matens betydning i 
hverdagen? Liker du høyt tempo, nøyaktighet og 
hard jobbing? Da er Restaurant- og matfag noe 
for deg. På kurset får du et innblikk i hva det vil si 
å være kokk, servitør, baker, konditor eller 
butikkslakter.  

Tips
Les mer om de ulike 
utdanningsprogrammene 
på vilbli.no

Du får lære om hvordan råvarer blir til et ferdig 
produkt, matens betydning for et godt liv og hygi-
ene i matproduksjon.

Salg, service og reiseliv
Har du lyst til å jobbe med salg eller  
kundebehandling? Ønsker du å lære om hvordan 
det er å drive en bedrift? På kurset vil du jobbe 
med praktiske oppgaver hentet fra de ulike yrkene 
utdanningsprogrammet leder fram mot: reiseliv, 
resepsjon, salg, sikkerhet, og administrasjon.

Teknologi- og industrifag
Ønsker du å arbeide med teknikk, logistikk og 
mekanikk? Er du interessert i maskiner, kjøretøy 
og transport? Da kan Teknologi- og industrifag 
være noe for deg. På kurset får du prøve ulike 
oppgaver som inngår i en produksjonsprosess, 
bearbeiding av ulike materialer, mekaniske  
oppgaver og monteringsteknikker. Du får også 
kjennskap til forskjellige sveiseprosesser, elektro, 
hydraulikk og pneumatikk.

Teknikk for jenter
Er du nysgjerrig på hva Elektro og datateknologi 
eller Teknologi- og industrifag er for noe?  
På kurset vil du lære mer om disse to utdannings-
programmene og hvilke karrieremuligheter som 
finnes. På kurset får du prøve deg på praktiske 
arbeidsoppgaver, som for eksempel å montere et 
enkelt elektrisk system og utføre målinger. Kurset 
er bare for jenter, og du blir undervist av elever, 
lærlinger og lærere som også er jenter.
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Offentlige skoler:
1. Blindern vgs.
2. Bjerke vgs.
3. Bjørnholt vgs.
4. Edvard Munch vgs.
5. Elvebakken vgs. 
6. Etterstad vgs.
7. Foss vgs.
8. Fyrstikkalleen skole
9. Hartvig Nissens skole
10. Hellerud vgs.
11. Hersleb vgs.
12. Holtet vgs.
13. Kongshavn vgs.
14. Kuben vgs.
15. Lambertseter vgs.
16. Nydalen vgs.
17. Oslo Handelsgymnas
18. Oslo Katedralskole
19. Persbråten vgs.
20. Stovner vgs.
21. Ullern vgs.
22. Ulsrud vgs.
23. Valle Hovin vgs.
24. Vika vgs. 

Private skoler:
25. Akademiet vgs.
26. Heltberg private  

gymnas Ullevål
27. Kristelig gymnasium
28. Natur vgs.
29. Norsk restaurantskole
30. Oslo by Steinerskole
31. Oslo private gymnasium
32. Otte Treider  

private gymnas
33. Akademiet vgs.  

Heltberg Bislett
34. Wang vgs.



 Åpen dag 2021/2022
Skole Dato Tidspunkt Dette kan du være med på

Bjerke vgs.
Statsråd Mathiesens  
vei 25
bjerke.vgs.no

Tirsdag 
25. januar

15.00–19.30 Bjerke har et bredt fagtilbud for studiespesialisering og idrettsfag. Hos oss kan 
du velge Businesslinja, breddeidrett eller toppidrett. Det blir omvisning på sko-
len med elevguider. Informasjon om skolens utdanningsprogram og fagtilbud. 
Faglærere, rådgivere, ledelse og elever vil være til stede, og du vil få smake-
biter fra ulike elevaktiviteter. Velkommen til en moderne og urban skole som 
satser spesielt på fysisk aktivitet og entreprenørskap.

Bjørnholt vgs.
Slimeveien 17
bjornholt.vgs.no

Torsdag  
3. februar

15.00–19.00 Bjørnholt videregående skole inviterer elever og foresatte til åpen dag. Du vil 
få omvisning i det flotte skolebygget vårt, møte lærerne du skal ha og møte 
elever som kan fortelle deg om det utrolig gode elevmiljøet på skolen. Vi 
tilbyr studiespesialisering, International Baccalaureate, medier og kommuni-
kasjon og elektrofag. Vi legger til rette for elevaktiviteter i og utenfor skole-
tiden, fordi vi vet at tilpasset opplæring skjer både i og utenfor skoletimene. 
Velkommen til Bjørnholt!

Blindern vgs.
Sognsveien 80
blindern.vgs.no

Onsdag  
26. januar

15.00–19.30 Blindern vgs. tilbyr studiespesialisering og International Baccalaureate (IB). Vi 
er en spennende skole med et stort utvalg programfag og tverrfaglige pros-
jekter. Her vil du møte dyktige lærere som gir god og variert undervisning og 
tilgjengelige rådgivere og miljøarbeider. På åpen dag møter du alle disse! Elever 
vil vise deg rundt på skolen. Du kan også chatte med Vg1-elever via Teams, lenke 
legges ut på hjemmesiden. Følg oss på fb og Insta! Velkommen til Blindern!

Edvard Munch vgs.
Ullevålsveien 5
edvardmunch.vgs.no

Onsdag  
19. januar

Mandag  
24. januar

15.00–19.00

15.00–19.00

Edvard Munch vgs. har et bredt fagtilbud innen Studiespesialisering, Kunst, 
design og arkitektur, Musikk og Dans. Vi tilbyr også Tekstil, Gullsmed og 
Trearbeid som treårige løp med studiekompetanse, og yrkesfaglige løp innen 
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Skolen satser på  
teknologi og programmering og samarbeider med NTNU og UiO. Vi har også 
fordypningsprogram i klassisk musikk, improvisasjon og dans. På åpen dag 
presenterer vi skolens fagtilbud og satsingsområder, og du får oppleve det 
levende og kreative elevmiljøet. Velkommen!

Elvebakken vgs.
Vestre Elvebakke 2
elvebakken.vgs.no

Tirsdag  
18. januar

15.00–20.00 Skolen for deg som ønsker noe mer! Du blir kjent med utdannings 
programmene våre. Hør engasjerte elever og lærere fortelle om fag, stud-
ietid/fleksitid, topp moderne realfagsenter og engasjerende elevmiljø. Møt 
elevlagene, elevrådet og revygruppa på læringssentret. Snakk med rådgivere 
og avdelingsledere om kreative fag, vårt brede fagtilbud innenfor studiespe-
sialiserende utdanningsprogram og praksisrettet studiekompetanse i Elenergi 
og miljø og Informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Etterstad vgs.
Etterstadsletta 5
etterstad.vgs.no

Tirsdag  
25. januar 

17.00–19.00 Etterstad vgs. vil arrangere Fagsafari 25.01.22 som erstatter åpen dag.Sjekk 
skolens hjemmeside for mer informasjon. Kl. 17.00–19.00 vil skolen ha infor-
masjonsmøte om opplæringstilbudet for ungdomsskoleelever med foresatte 
både på Etterstad vgs. i Etterstadsletta 5 og avdeling Ullevål i Sognsveien 80. 
Invitasjon vil bli sendt til ungdomsskolene.

Åpen dag ved offentlige videregående skoler i Oslo:
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Skole Dato Tidspunkt Dette kan du være med på

Foss vgs.
Steenstrups gate 20
foss.vgs.no

Torsdag  
27. januar

Onsdag  
2. februar

18.00–21.00

15.00–18.00

Foss videregående skole inviterer alle tiendeklassinger og foresatte til åpen kveld 
og åpen dag. Møt skolens elever og lærere, opplev stemningen og få informasjon 
om fagtilbudet innenfor de to utdanningsprogrammene skolen tilbyr; studiespesi-
alisering og musikk. Hver hele og halve time er det  
orienteringsmøter. Det blir også informasjon om enkeltfag, musikalske  
opplevelser og demonstrasjonsundervisning på spesialrommene. Elevguider 
viser deg rundt og ungdomsbedrifter ved Foss serverer gratis, velsmakende mat. 
Velkommen til oss på Foss!

Fyrstikkalléen skole
Fyrstikkalléen 21
f21.vgs.no

Mandag 
17. januar

15.30–19.00 Velkommen til åpen dag på F21! Våre elevguider tar deg med på omvisning 
i vårt moderne skolebygg. Du vil møte engasjerte lærere og elever i lab og 
biologisal, lydstudio og tv-studio, klasserom og kantine. Du får informasjon om våre 
ulike fagtilbud og kan delta på varierte aktiviteter. Vi tilbyr  
utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon 
og Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Hos oss står elevmiljøet og 
læringsmiljøet alltid i sentrum. Vi gleder oss til å møte deg!

Hartvig Nissens skole
Grenseveien 95
hartvig-nissen.vgs.no

Onsdag  
19. januar

16.00–19.30 Velkommen til åpen dag på Hartvig Nissens skole! Vi har flyttet i nye, flotte 
lokaler på Helsfyr, Grenseveien 95! Du vil møte engasjerte elever og lærere 
som gleder seg til å vise deg skolen vår og spennende elevaktiviteter på våre 
to utdanningsprogram studiespesialisering og drama. Se skolens hjemmeside 
for oppdatert informasjon om arrangementet.

Hellerud vgs.
Wilhelm Stenersens 
vei 6
hellerud.vgs.no

Onsdag  
2. februar

17.00–20.00 På åpen dag på Hellerud vil du møte ansatte, lærere og medelever som har et 
felles mål om å skape et godt læringsmiljø for alle. Vårt fokus er din læring, 
din fremtid og din utvikling!  Det gode miljøet kjennetegner  
Hellerud som skole. På Hellerud vil vi hverandre vel, og vi finner på mye hyg-
gelig sammen. Hos oss passer du inn, uansett hvem du er! Sjekk  
hjemmesiden for detaljert program. Vi har et stort utvalg av programfag og 
tilbyr ST, BA og påbygg. Velkommen!

Hersleb vgs.
Herslebs gate 20 B
hersleb.vgs.no

Onsdag  
2. februar

16.00–20.00 H20 (Hersleb videregående skole) – Den grønne sentrumsskolen. Utdan-
ningsprogram: Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag og påbygging til 
generell studiekompetanse. Skolen har mange spennende samarbeids- 
partnere og ble i 2020 årets entreprenørskapsskole. Elever ved HO får prak-
sis ved Oslo universitetssykehus. Kom på åpen dag og møt engasjerte elever 
og lærere. Sjekk hjemmesiden, Facebook og Instagram for å få vite mer om 
oss. Velkommen til den grønne sentrumsskolen!

Holtet vgs.
Ekebergveien 124
holtet.vgs.no

Onsdag  
26. januar

16.00–19.00 På Holtet møter du engasjerte lærere og elever som vil ta deg med på en inspire-
rende tur gjennom skolen og informere om skolens utdanningsprogram; Helse- og 
oppvekstfag og påbygning til generell studiekompetanse. Det blir smakebiter på 
undervisning og du vil få anledning til å snakke med miljø- 
arbeidere, rådgivere og ledelsen på skolen. På Holtet jobber vi kontinuerlig for å 
skape et godt læringsmiljø og fokuserer på deg og din læring, utvikling og fremtid. 
Velkommen!

Kongshavn vgs.
Kongsveien 30
kongshavn.vgs.no

Torsdag  
27. januar 

15.00–19.00 Kongshavn videregående skole forbereder deg som velger studiespesialisering 
på fremtiden! Vi satser på internasjonalisering, og har Osloskolens tilbud om å 
ta Vg2 i Berlin. Som en ledende entreprenørskapsskole i Oslo kan du søke deg til 
entreprenørskapslinjen CRE8SLO. På den tidligere Sjømannsskolen gir vi deg Oslo-
skolens fineste utsikt. Hos oss kan du engasjere deg i elevråd, revy, skoleaksjonen 
Impande og i ulike entreprenørskaps- og internasjonaliseringsprosjekter. Du får 
omvisning av elevguider, orientering om skolens utdannings- 
tilbud og mulighet for å se undervisningen. Velkommen til Kongshavn!
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Skole Dato Tidspunkt Dette kan du være med på

Kuben vgs.
Kabelgata 10-12
kuben.vgs.no

Tirsdag
25. januar

16.00–20.00 Åpen dag på Kuben er en utdanningsmesse. Opplev vårt tilbudsmangfold: 
Studiespesialisering, Bilfag, Byggfag, Elektro, Helsefag og Informasjonste-
knologi og medieproduksjon, samt våre unike tilbud; Teknologi og miljø, 
Robotikklinja, Informatikklinja og dobbeltkompetanseløpene YSK innen Bygg 
og Helse. Våre flotte elevguider gir omvisning og forteller om fagvalg, e-sport, 
gaming, kodeklubben/makerspace, internasjonalisering og musikkstudio, 
nettverk for jenter innen teknologifag. Utforsk og opplev Kubens læringsmiljø 
gjennom våre interaktive stands og utstillinger. Mer info på nettsiden. Velkom-
men til Kuben!

Lambertseter vgs.
Cecilie Thoresens vei 6
lambertseter.vgs.no

Onsdag
26. januar

15.00–20.00 Våre elevguider på Lambertseter gleder seg til å vise deg skolen vår! Du får 
et innblikk i hva skolehverdagen på Lambert byr på – både faglig og sosialt, og 
vi tror at du etter besøket hos oss vil forstå hvorfor vi er så stolte av skolen 
vår! Vi tilbyr utdanningsprogrammene Idrettsfag og Studiespesialisering, og 
har også et bredt programfagstilbud. Her kan du fordype deg i fag på tvers av 
utdanningsprogrammene. Velkommen til oss på Lambert!

Nydalen vgs.
Nydalsveien 30 C
nydalen.vgs.no

Mandag
24. januar

Tirsdag
25. januar

15.00–18.00

15.00–18.00

Velkommen til åpen dag! På Nydalen tilbyr vi ulike utdanningsprogram:  
Studiespesialisering, også med toppidrett, Helse- og oppvekstfag, Salg, service 
og reiseliv og tilrettelagt opplæring. Vi er også knutepunktskole for døve. 
Dere får omvisning av elever og innblikk i undervisning. Vi viser f.eks. filmklipp 
fra skolens språkturer og presenterer skolens satsing på entreprenørskap 
som metode. Elevrådet orienterer om skolens sosiale og kulturelle tilbud. 
Rådgivere og ledelse svarer på spørsmål og gir informasjon. Reis kollektivt til 
Nydalen vgs.

Oslo  
Handelsgymnasium
Parkveien 65
ohg.vgs.no

Onsdag
26. januar

15.00–20.30 Velkommen til Oslo Handelsgymnasium – «Handels» – en tradisjonsrik byskole 
med fokus på sosiale aktiviteter og faglig mangfold. Vi tilbyr studiespesialisering 
med et bredt programfagsutvalg, i tillegg til salg, service og reiseliv. Det er 
mulig å ta høsten Vg2 i Bath, og vi har egne Innovasjon og business-klasser 
allerede fra Vg1. Våre velkomstelever ønsker deg velkommen til å bli kjent 
med skolen og vårt aktive elevmiljø – du vil også møte lærere, rådgivere og 
ledelsen. Velkommen!

Oslo katedralskole
Ullevålsveien 31
oslo-katedral.vgs.no

Onsdag
26. januar

15.00–19.00 Vil du lære mest mulig i et av byens beste elevmiljø? På Oslo katedralskole skaper 
de mange elevlagene gode rammer for å lære, bli kjent med seg selv og få venner 
for livet. Skolen er åpen til klokken 20.00 hver kveld for å legge til rette for at du 
kan utvikle deg både faglig og som menneske. Vil du isbade, synge i kor, brette 
origami, diskutere filosofi, spille brettspill, engasjere deg politisk eller spille teater 
mens du får svært god undervisning som forbereder deg på høyere utdanning? 
Drømmer du om studier på Cambridge, Sciences Po, NTNU, Berkeley eller LSE? 
Velkommen til åpen dag der du kan møte elever og lærere og bli kjent med oss.  
Vel møtt!

Persbråten vgs.
Gamle Hovsetervei 1
persbraten.vgs.no

Torsdag
27. januar

16.00–19.00 Persbråten er skolen for deg som vil gjøre alvor av talentet ditt – enten det er 
faglig eller innen idrett! Vi tilbyr studiespesialisering, studiespesialisering med 
toppidrett og idrettsfag. Vi har et bredt fagtilbud innenfor realfag, idrettsfag og 
språk, samfunnsfag og økonomi. Vi er gode på kombinasjonen idrett og skole, 
uansett hvilken idrett du bedriver! Du får omvisning av elevguider, i tillegg til 
informasjonsmøter om hva vi tilbyr av idretter og andre spesialiseringer.  
Velkommen til Persbråten! 
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Stovner vgs.
Karl Fossums vei 25
stovner.vgs.no
 

Onsdag  
19. januar

15.00–18.00 Stovner vgs. har Oslos høyeste score på elevundersøkelsen. Engasjerte 
lærere som ser deg og vil at du skal nå målene dine. Levende og inkluderende 
elevmiljø. Vg2 i London. Grønne ungdomsbedrifter. Studiespesialisering, Helse- 
og oppvekstfag, Teknologi- og industrifag, Bygg- og anleggsteknikk – og tre 
store nyheter: Naturbruk og urban dyrking med fagbrev og studiekompetanse, 
anleggsgartner med læreplassgaranti og studiespesialisering og yrkesfag med 
toppidrett. Alt dette finner du på Stovner. Velkommen til åpen dag!

Ullern vgs.
Ullernchausséen 66
ullern.vgs.no

Mandag
24. januar

15.00–20.00 Ullern vgs. samarbeider med forskning og næringsliv. Hos oss lærer du mer på 
nye måter! Du møter engasjerte elever og ansatte, som viser deg hvem vi er og 
hva vi gjør. Elevfaddere viser deg rundt i et topp moderne bygg der mye  
spennende skjer. Slik blir du kjent med alle de fine folka og de fagtilbudene 
vi har. Du opplever Hjertet av Ullern – i skolemiljøet vårt, enten det er revy, 
humanitære prosjekt, idrettsstyre eller andre elevaktiviteter.  
Nysgjerrig? Kom, kom!

Ulsrud vgs.
Tor Jonssons veg 5
ulsrud.vgs.no

Tirsdag  
11. januar

15.00–18.00 Elevene på Ulsrud gir dere en hyggelig omvisning på skolen. Dere får møte 
lærere og elever med kunnskap om både fagtilbudet og det sosiale miljøet 
på skolen. Vi tilbyr Idrettsfag, Helse- og oppvekstfag og Studiespesialiser-
ing, samt fordypning i realfag, samfunnsfag og økonomi. Vi tilbyr som eneste 
skole i Oslo et 3-årig Barne- og ungdomsarbeiderfag med studiekompetanse. 
Ulsrud er mestring, mangfold og miljø.

Valle Hovin vgs.
Vallhall Arena
Innspurten 16
vallehovin.vgs.no  

Onsdag 
19. januar 

15.00–20.00 Valle Hovin vgs holder til i Intility Arena. Trygghet, lagånd og utvikling er våre 
kjerneverdier. Vi tilbyr Studiespesialisering og Studiespesialisering med toppidrett 
med hovedsatsing på fotball og basketball. Vi har et bredt fagtilbud og engasjerte 
lærere som følger opp den enkelte. Vi legger til rette for at elever skal kunne kom-
binere utdanning og idrett. På åpen dag møter du elever og lærere som informerer 
om skolens tilbud og viser deg rundt i våre flotte lokaler.

Vika vgs.
Cort Adlers gate 30
vika.vgs.no

Onsdag  
19. januar

16.00–20.00 Har du et ønske om å bidra til å endre din og andres fremtid? Da bør du besøke 
Oslos nyeste videregående skole. Våre flinke elever vil vise deg rundt i bygget, 
der du blant annet vil besøke Skaperverkstedet. Vika er en skole for alle elever 
som vil gå studiespesialiserende utdanningsprogram. Vi vektlegger sosialt 
entreprenørskap samt tverrfaglig, elevsentrert og utforskende undervisning. 
Vi har et tett samarbeid med høyere utdanning, organisasjoner, bedrifter og et 
spennende start-up-miljø.

Skole Dato Tidspunkt Dette kan du være med på

Akademiet vgs. Oslo
Pilestredet 56 A
akademiet.no

Torsdag  
27. januar 

16.00–18.00

 

Velkommen til oss på Bislett! Møt våre engasjerte elever, lærere, rådgivere og 
ledelse. Vi jobber målrettet med sterk faglig og personlig utvikling for deg som 
vil litt mer. Du vil få høre om den unike mentorordningen vår, linjene våre, turer 
og andre morsomme arrangementer gjennom skoleåret. Få et innblikk i livet 
som Aka-elev. Vi tilbyr studiespesialisering med fordypning i realfag og sam-
funnsfag, Akademiet Aktiv, medier og kommunikasjon (med e-sport), informas-
jonsteknologi og medieproduksjon (med e-sport) og påbygg.

Akademiet vgs.  
Heltberg Bislett
Pilestredet 56
heltberg.no

Torsdag 
27. januar

16.00–18.00 Velkommen til åpen dag! Her vil du få treffe elever, lærere og ledelsen, samt 
få omvisning i våre flotte lokaler. Vi er en Montessori-inspirert skole som tilbyr 
studiespesialisering med fordypning i realfag og samfunnsfag og påbygg. Vi 
vektlegger et positivt elevsyn og utvikling av selvstendighet med læring i sen-
trum. Gjennom vår pedagogiske modell fokuserer vi på den aktive og selvsten-
dige elev og legger opp til arbeidstid hver dag. Du får også egen mentor som 
følger deg opp.

Åpen dag ved private videregående skoler i Oslo
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Åpen dag ved private videregående skoler i Oslo

Skole Dato Tidspunkt Dette kan du være med på

Heltberg private  
gymnas Ullevål
Sognsveien 75 B
heltberg.no

Tirsdag
25. januar

1600–18.00 HPG Ullevaal baserer seg på Montessori-pedagogikk med fokus på et positivt 
elevsyn, selvstendighet og eleven i sentrum. Vi har engasjerte lærere med stor 
faglig tyngde. Vi tilbyr Studiespesialisering med realfag eller språk, samfunnsfag 
og økonomi. Elevguider og lærere står klare til å vise frem topp moderne lokaler 
og arbeidsmetoder. Informasjonsmøte 17.00, her får dere innblikk i hva som gjør 
HPG unikt og hvorfor elever er så fornøyde med både læringsmiljøet og det sosiale 
hos oss.

Kristelig Gymnasium
Homansbakken 2
kg.vgs.no

Torsdag
27. januar

16.00–19.00 Velkommen til Kristelig Gymnasium – mer enn en skole! Skolen tilbyr utdanning-
sprogrammet studiespesialisering med realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 
Under åpen dag blir det regelmessige informasjonsmøter, samt omvisning på 
skolen av elevguider. I tillegg vil skolens lærere presentere fagene sine og svare på 
spørsmål. Du vil få møte elever, høre om skolens aktivitetstilbud og få et innblikk i 
hvordan det er å være KG-elev. Vi har åpen kantine hele kvelden.

Natur vgs.
Strømsveien 323 A
natur.vgs.no

Torsdag
27. januar

17.00–19.30 Velkommen til Natur videregående skole, naturbruksskolen i Oslo, med tverrfaglig 
fokus på bærekraftig utvikling. Ønsker du en spennende skolehverdag og solid 
kompetanse med de fleste muligheter åpne? Vi tilbyr spennende fordypninger og 
generell studiekompetanse – med eller uten realfag. Møt dyktige, engasjerte lærere 
og elever, og få presentert våre unike tilbud; gartner, hest, hund og villmarksliv. Oslo 
kommune betaler for elever med ungdomsrett bosatt i Oslo kommune. Natur vgs. – 
den naturlige veien til studiekompetanse. Velkommen til oss!

Oslo by steinerskole
St. Olavs gate 4 
oslo-bysteinerskole.no

Torsdag 
20. januar   

12.00–16.00:
omvisninger  
for 
skoleklasser 
(påmelding)
16.00–19.00: 
åpen dag

Oslo by steinerskole har en unik og solid faglig profil med fem utdanningsprogram: 
Studiespes. med realfag (gir ekstra realfagspoeng), Studiespes. med samfunnsfag, 
historie, engelsk og litteratur, Kunstlinje, Medier og kommunikasjon, og Musikklinje. 
Alle linjene gir generell studiekompetanse. På åpen dag møter du elevguider som 
viser deg rundt. Elevaktiviteter i klasserom, verksteder og spesialrom. Konserter. 
Orienteringsmøte ved skolens rektor kl. 17 og kl. 18. Velkommen til et inkluderende 
og inspirerende læringsmiljø! Se hjemmesiden for detaljert program.

Oslo Private Gymnasium
Munkedamsveien 45
opg.vgs.no

Tirsdag
25. januar

14.00–18.30 Velkommen til OPG. Elever, lærerstab og ledelse gleder seg til besøk. Elever 
viser deg rundt og svarer gjerne på spørsmål. Lærere og elever presenter-
er fremmedspråkundervisning, studieturer og aktuelle prosjekter. Det vil bli 
vist forsøk i skolens moderne laboratorium. Informasjonsmøter med skolens 
ledelse kl. 14.30, 15.30, 16.30 og 17.30.

Otto Treider 
Private Gymnas
Nedre Vollgate 8
ottotreider.no

Tirsdag 
18. januar

Onsdag
9. februar

17.00–19.00

17.00–19.00

Velkommen til oss på Otto Treider. Det gis en orientering om våre ulike studietilbud 
av skolens rektor hver halvtime. Vår Idrettskoordinator informerer om skolens ulike 
idrettstilbud (håndball, fotball, dans, innebandy, e-sport og basis). Dere blir tatt 
hånd om av våre elever som vil vise dere rundt i lokalene og dere møter noen av våre 
fagpersoner som kan svare på spørsmål rundt skolehverdagen. Håper å se dere 18. 
januar og 9. februar. Hilsen oss på Otto Treider!

Wang vgs./ 
Wang Toppidrett
Hansteensgate 8
wang.no

Onsdag
26. januar 

16.00–20.00 Velkommen til Wang. Wang er både en studiespesialiserende skole og et 
toppidrettsgymnas (godkjent av Olympiatoppen) med et unikt 10-timers top-
pidrettsfag. Wang tilbyr Studiespesialisering med fordypning i både realfag og 
språk, samfunnsfag og økonomi for alle elever.  Åpen dag: Rektor/toppidrettssjef 
presenterer Wang/Wang Toppidrett. Faglærere, trenere og elever viser frem sko-
len. Rådgivere er tilgjengelig for informasjon om skoleløp. Enkel servering. 

Hei, vi er reklamebyrået til 
Utdanningsetaten. Vi er på 
jakt etter to energiske 10. 
klassinger (gutt og jente) 
som kan være en del av årets 
YoU-kampanje. Jobben blir 
å være en programlederduo 
for et Snapchat-program.

Er dette deg? Eller dere? 
Send en kort film til 
kim@tanterandi.no hvor du 
sier litt om deg selv. 

Frist: 16. september.

Det er så klart betalt arbeid!
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Inntak til videregående  
opplæring

Utdanningsetaten har ansvar for inntaket til de 
kommunale videregående skolene i Oslo. Du 
søker skoleplass på vigo.no. Logg deg inn 
med MinID.

Hvordan søker du?
www.vigo.no er nettstedet for deg som søker 
videregående skole og formidling til læreplass i 
bedrift. Du logger deg inn på www.vigo.no med 
MinID som er en personlig, elektronisk ID som gir 
deg tilgang til offentlige tjenester på nettet.

Når du søker Vg1, skal du oppgi tre alternative 
utdanningsprogram i prioritert rekkefølge. Du har 
rett til plass på ett av tre søkte utdanningsprogram, 
men ikke rett til plass ved en bestemt skole.

Informasjon om inntak til videregående skoler finner
du på oslo.kommune.no under «Skole og utdanning» 
og på vilbli.no/oslo.

*Datoene er foreløpige og kan bli endret.  
Forsikre deg om fristene på siden over i god tid.

1. februar Søknadsfrist for inntak med 
fortrinnsrett

1. mars Søknadsfrist for ordinært inntak

20. juni Siste frist for ettersending  
av dokumentasjon/vitnemål

ca. 11. juli Første inntak er klart.  
Logg deg inn på www.vigo.no 
med MinID. 
Du har 8 dagers svarfrist.

22. august
(Dato ikke 
fastsatt)

Skolestart 
Husk: Møter du ikke opp første 
skoledag, mister du plassen!

Viktige datoer*
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Husk søknadsfristen 

1. mars
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Veien til mitt første yrke

I dette heftet har vi forsøkt å vise  
muligheter og veier gjennom utdanning 
til yrkeslivet. 

Vi vet at virkeligheten er mer sammensatt 
og komplisert enn vi kan fange opp i enkle 
modeller, og det er slett ikke lett å  
planlegge utdanning og yrkesliv mange år 
framover mens du ennå er elev på  
ungdomsskolen.
 
Likevel kan du bruke modellen på neste side til å 
sette opp en foreløpig plan for din vei eller dine 
mulige veier fra ungdomsskolen til ditt første 
yrke. 

Og husk: Du kan endre planen og lage nye planer 
gjennom hele livet.

Når du skal søke videregående skole skal du velge 
3 av 15 utdanningsprogram i prioritert rekkefølge 
på din søknad. Skriv inn dine tre valg i boksene 
med 1 for førstevalget, 2 for andrevalget og 3 
for tredjevalget. Du kan sette opp en kombinasjon 
av yrkesfaglige og studieforberedende program 
eller bare yrkesfaglige eller bare  
studieforberedende program.
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Yrke:

Yrke:

Yrke: Yrke:

Fagskole Mesterbrev

Studieforberedende programYrkesfaglige program

Idrettsfag

Kunst, design og arkitektur

Medier og kommunikasjon

Musikk, dans og drama

Studiespesialisering

Studier på universitet eller høgskole 

Studier jeg vurderer: 

Påbygging 
til generell 

studiekompetanse

Lærling

Bygg- og anleggsteknikk

Elektro og datateknologi

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Helse- og oppvekstfag

Håndverk, design og produktutvikling

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Naturbruk

Restaurant- og matfag 

Salg, service og reiseliv

Teknologi- og industrifag
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Utdanningsetaten

Grensesvingen 6
Pb 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Tlf: 02 180 
 
postmottak@osloskolen.no
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