
Fag- og timefordeling 

Yrkesfaglige utdanningsprogram 35 timer pr. uke. 

Studiespesialiserende utdanningsprogram 30 timer 

pr. uke. 

Tilrettelagt opplæring: 

Opplæringstilbudet er beregnet til ungdommer 

som har behov for tilrettelegging utover det som 

tilbys i ordinære klasser. 

 

Opplæringen er i liten/egen gruppe —

arbeidstrening/hverdagslivstrening med redusert 

elevtall og med voksne som følger tett opp. 

 

Opplæringen vil være mest mulig praktisk rettet 

og er en kombinasjon av teori, yrkespraksis og 

bruk av alternative opplæringsarenaer. 

 

Opplæringen legger til rette for fremtidig arbeid i 

ordinære/varig tilrettelagte bedrifter eller dagtil-

bud. 

 

Alle elevene har individuell opplæringsplan og 

sluttkompetansen i faget er grunnkompetanse.  

 

Nyttige internett-adresser: 

Vilbli.no 
31skoler.no 

Utdanning.no 

Karmsund.vgs.no 

 

Yrkesfaglige studieprogram vg1: 
Fellesfag: 12 timer uke 

• Matematikk 
• Naturfag 
• Engelsk 
• Norsk 
• Kroppsøving 

 
Programfag: 17 timer pr. uke 
YFF: 6 timer pr. uke 
 
Studiespesialisering:  
Fellesfag 30 timer pr. uke. 
 
Fag- og timefordelingen er en ramme for  
opplæringen. Vi legger stor vekt på å tilpasse 
opplæringen til den enkelte elev. 

 

Skolens tilbud: 

 

Bygg- og anleggsteknikk 

Naturbruk 

Håndverk, design og  

produktutvikling 

Salg, service og reiseliv 

Restaurant- og matfag 

Studiespesialisering 

 



Bygg- og anleggsteknikk 

• Lage produkter i tre og sement. 

• Lære ulike maleteknikker 

• Bruke ulike håndverktøy og maskiner 

• Lage produkter fra tegning til salgsvare i 

butikk 

D 

Naturbruk: 

• Skogs- og vedarbeid 

• Fiske og bearbeiding av fangst 

• Høsting av bær og sopp 

• Gartnerarbeid – grønne og grå arealer 

erk, design  

 

Håndverk, design og produktutvikling 

• Få kjennskap til ulike håndverks-

tradisjoner 

• Praktisk arbeid i ulike materialer som 

tekstil, skinn, papir, tre, sement. 

• Utvikle og lage produkter til butikken 

 

Salg, service og reiseliv 

• Hvordan drive en bedrift? 

• Kundebehandling 

• Butikkarbeid og service 

• Markedsføring 

• Økonomi 

 

 

 

 

 

Restaurant- og matfag: 

• Produksjon av kald og varm mat 

• Produksjon av bakervarer til butikken 

• Kjøkkenhygiene og redskapslære 

• Matvarekunnskap, borddekking 

og servering 

 

 

 

 

 

 

Studiespesialisering 

• Hovedsakelig fellesfag 

• Utdanningsprogrammet har 5 uketimer 

mindre undervisning pr. uke enn de andre 

programfagene. 

Elevene har en egen butikk på skolen med 

mange flotte produkter. Dette er butikken med 

det store hjertet.  

Butikken drives av elevene på utdanningspro-

grammet service og samferdsel, og varene blir 

laget av elever som går på de andre utdan-

ningsprogrammene.  

Butikken heter Godt Gjort, og det er akkurat 

det dette er. Det er veldig Godt Gjort!  

Vi bruker også Djupadalen og frilufthuset som 

opplæringsarena. Gjennom fysisk aktivitet og  

arbeid knyttes læringsmålene til konkrete  

oppgaver, der elevene gjennom praktiske 

øvelser får ta i bruk begreper fra matematikk, 

naturfag og norsk.  

Varierte læringsmiljøer som feltarbeid i  

naturen beriker opplæringen iog gir rom for 

undring, nysgjerrighet og fascinasjon.  

Har du/dere lyst til å komme på besøk og se 

våre tilbud? Kontakt: 

Avdelingsleder Vigdis Igland tlf. 901 93 296, 

vigdis.igland@skole.rogfk.no 
 

Karmsund videregående skole 

Salhusveien 68 

5529 HAUGESUND 

Tlf. 51 92 20 00 

e-post: karmsund-vgs@skole.rogfk.no 


