
Kvaløya vgs
Trygghet – Trivsel – Læring



Studie
spesialisering
Har du tenkt å ta høyere utdanning og studere 
ved universitet eller høyskole?  Da kan du velge 
studiespesialisering.  Her kan du få fordypning i 
realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Litt 
avhengig av hvilke fag du velger ut fra hva som 
interesserer deg, vil du ha fag som matematikk og 
andre realfag, entreprenørskap, historie, politikk, 
psykologi, språk og andre teoretiske fag.

Utdanningsløp:
‣  Vg1: her har alle de samme obligatoriske   
 fagene (totalt 30 timer)

‣  Vg2 og Vg3: her velger du   
 programområde innen realfag 
 eller språk, samfunnsfag og økonomi.

‣  Vg2 og Vg3: Det er 15 timer med obligatoriske   
 fellesfag på hvert trinn, og 15 timer 
 velges valgfritt blant programfagene.

Toppidrett 
både på studie
spesialisering 
og byggfag! 
Nå kan du også velge toppidrett både om du 
vil gå  studiespesialisering eller byggfag på  
Kvaløya VGS. Her vil du kunne utøve din idrett 
– som foreløpig er fotball og ski. Vi har høyt 
kvalifiserte lærere/trenere og med fantastiske 
fasiliteter rett utenfor skolen som gir deg flotte 
muligheter til utvikling.
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Bygg og anleggsteknikk
Dette er et fag for deg som ønsker å skape noe, 
bruke hendene og sette spor etter deg i form av 
bygg, veier og andre typer anlegg. Du vil komme 
innom mange spennende temaer som material
kunnskap, bruk av tegninger og beregninger, 
 klima og teknologi, ombygging og  vedlikehold, 
produksjon og oppføring av bygninger og 
 anlegg. Det er en fordel om du er praktisk anlagt, 
 selvstendig og nøyaktig – og god til å samarbeide.

Utdanningsløp:
Vg1:  Bygg- og anleggsteknikk
          35 ulike yrker

Vg2:  Bygg- og anleggsteknikk
          Tømrerfaget
          Veksling tømrerfaget
          Betong-og murerfaget
          Rørleggerfaget



Hverdagslivstrening 
– selvstendighet  
i  hverdagen

Fag

‣  Arbeidsopplæring og         
    skapende ferdigheter     
    (med bl.a. musikk 
     og forming)
‣   Hverdagslivsferdigheter
‣  Sosiale ferdigheter
‣  Norsk/kommunikasjon
‣  Matematikk, natur- og      
    samfunnsfagorientering
‣  Kroppsøving
‣  Valgfrie programfrie  
    – utplassering/hospitering

Dette er en linje for de som har nedsatt  funksjonsevne 
og hvor man har behov for ekstra tilrettelegging i 
 fagene. Opplæring i hverdagslivets ferdigheter som   
for eksempel matlaging og husstell vil være på time
planen. I tillegg gis det undervisning i norsk, engelsk, 
matematikk, samfunnsfag og naturfag i et omfang 
som er individuelt tilpasset. 

Det gis også undervisning innen musikk, friluftsliv, 
kroppsøving og forming.

Utdanningsløp:
‣  Vg1: Vi blir kjent, viderefører opplegg fra   
 ungdomsskolen og prøver gradvis ut nye fag  
 som f.eks vedproduksjon, veving m.m.

Vg2 og Vg3: Vi jobber videre med grunnleggende   
 ferdigheter og fokuserer i økende grad    
 på hva du skal gjøre etter videregående.    
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Hverdagslivstrening 
– selvstendighet  
i  hverdagen

Påbygging til generell 
studiekompetanse
Har du fullført fagopplæring etter fullført 
Vg2 yrkesfag, yrkeskompetanse eller fag og 
 svennebrev, kan du ta påbygning til studie
kompetanse. Dette kan du gjøre hvis du har  behov 
for mer utdanning for flere jobbmuligheter  senere. 
 Påbygning til generell  studiekompetanse kan da 
være inngangsporten til høyskole eller  universitet. 
Kvaløya VGS er den eneste skolen i Tromsø som 
tilbyr påbygging til generell  studiekompetanse

Utdanningsløp:
‣  PB3: for deg som er ferdig på Vg2 Yrkesfag

‣  PB4: for deg som har fag / svennebrev. Her  har   
 du to fag mindre, kroppsøving og ett 
 valgfritt programfag.
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Bravida Rør Tromsø 
investerer i lærlingene

Individuell oppfølging av kursede instruktører

www.bravida.no

Protan Entreprenør avd. Tromsø
Telefon: 77 67 55 25, e-post: ivar.elvebakken@protan.no, protanentreprenor.no

SIKT HØYT -  BLI TAKTEKKER!
Protan Entreprenør avd. Tromsø søker taktekkere og lærlinger  
som vil være med på laget! 

Vi er Norges ledende entreprenør som legger fremtidens tak. 

Entreprenør

BLIKKENSLAGER
 TOM DREYER AS

Ventilasjon • Tak • Fasade

www.blikkenslagerdreyer.no

Takk til våre samarbeidspartnere



ECONOR AS er et  
entreprenørfirma lokalisert 

i Tromsø, 
vi er 120 ansatte og 

søker nye lærlinger hvert år.

Kløverveien 12, 9016 Tromsø
Tlf. 477 10 600

 E-post: post@econoras.no
www.econoras.no

Ringvegen 75, 9018 Tromsø
Tlf. 776 00 062 

www.byggmesterentromso.no

LEDENDE TOTALENTREPRENØR INNEN NYBYGG FOR 
MODERNE SMÅHUSBEBYGGELSE OG REHABILITERING
Bedriften ble etablert i 2000 og holder til i Tromsø. Helt siden starten har vårt firma hatt stor 
spennvidde og variasjon i oppdra¬gene til våre kunder. Større feltutbygginger, oppføring av 
eneboliger og tomannsboliger, og prosjekter i egen regi med tomteutvikling og salg av 
nøkkelferdige boliger er noe av det vi har levert. I tillegg har vi hatt mange tilbygg og 
rehabiliteringsoppdrag med varierende størrelse og kompleksitet.

Vår bedrift har et verdisyn basert på lokal forankring og har fokus på lærings- 
programmer og kompetanseløft som gjør at vi har etablert en stabil og 
kompetent arbeidstokk bestående av dyktige tømrere, byggmestere, 
ingeniører og salgsmedarbeidere.

Helse, miljø og sikkertet er høyt prioritert hos oss, og vi jobber 
systematisk med å forbedre oss. Vi ønsker at våre ansatte 
skal være trygge på arbeidsplassen, og ikke utsettes for 
helseskadelige faktorer. Vi kildesorterer avfall og velger 
miljøvennlige produkter der dette er mulig.



Kvaløya videregående skole
Nedre Storvollen 75, 9104 Kvaløya

Sentralbord: 
Telefon: 77 78 84 00
E-post: kvaloya.vgs@tffk.no
Hjemmeside: www.kvaloya.vgs.no

kvaloya.vgs.no

Skole med muligheter 
Her på Kvaløya VGS tilbyr vi et bredt 
 utdanningstilbud innen  studiespesialisering, 
hverdagslivstrening, bygg- og anleggs-
teknikk og påbygging til studiekompetanse. 
Dette er porten til videre utdanning, og stor 
bredde gir deg mange muligheter for deg   
som skal studere videre.

Med over 550 elever og 100 lærere er vi kjent  
for et skolemiljø der trivsel og hygge står i 
 fører setet. Sammen bidrar både lærere og 
 elever til et godt skolemiljø.

Vi er stolte av at Kvaløya VGS er den videre
gående skolen i Troms som avgir flest elever  
til høyere utdanning.

For søkere til Vg1 og Vg2 i 
videregående opplæring:
www.vilbli.no


