Etterstad videregående skole

Ikke bare tenk
på hva du vil bli,
men også hvem
du vil bli.

Om skolen

Etterstad videregående skole

Hei!
Velkommen til Etterstad – en skikkelig
yrkesskole der utdanningen skjer i tett
samarbeid med bedrifter og næringsliv.
På Etterstad er det et fantastisk mangfold av elever med unike
muligheter for å skape nye nettverk og vennskap for livet.
Etterstad har et aktivt elevråd og et inkluderende skolemiljø.
Elevene på Etterstad trives svært godt.

Velger du Etterstad videregående skole vil du
møte trygge, dyktige ansatte som vil veilede deg
mot målet du har satt deg.
Velkommen som søker til våre spennende
tilbud – vi gleder oss til å møte akkurat deg!
Hilsen Rektor

Restaurant- og matfag
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Vg1 | Restaurant- og matfag

På skolen gir vi elevene god innsikt, slik at de får trening i å
mestre bransjens krav. Vi bruker varierte arbeidsformer som
prosjektarbeid, gruppearbeid, problembasert undervisning
og demonstrasjon. Seksten timer i uka er satt av til praktisk
trening, som i våre fag er restaurantkjøkken, bakeri, kjøttavdeling, servering og yrkesfaglig fordypning.

Vg2 | Kokk- og servitørfag

Elevene får utviklet kompetanse innen tilberedning, anretning og
servering av måltider til gjester på ulike spisesteder. Innenfor
kokk- og servitørfag kan elevene få fagbrev som ernæringskokk,
ferskvarehandler, servitør eller kokk. Den enkelte elev får
gjennom både teori og praksis, et bedre grunnlag for å velge
videre utdanning og framtidig yrke innenfor Kokk- og servitørfag.

Vg2 | Baker og konditor

Som baker og konditor kan eleven få jobb i konditorier og
bakerier. Arbeidsplasser finnes også på hoteller, i restauranter
eller andre storhusholdninger. Sentrale arbeidsområder er
tilberedning og produksjon av brødbakst og andre bakverk/
desserter, anvendelse og lagring av råvarer som brukes i
produksjonen, pynting og sammensetting av alle typer kaker
og andre søte bakervarer.

Restaurantog matfag
Restaurant- og matfag gir elevene
grunnleggende opplæring i forskjellige yrker
innenfor hotell- og restaurantnæringen og
næringsmiddelindustrien, men også opplæring
til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-,
fiske-, drikke-, bake- og matvarer.

Restaurant- og matfag

Vg2 | Kjøttfag og næringsmiddelindustri
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Kjøttfag og næringsmiddelindustri gjør eleven kvalifisert for
et yrke innenfor bearbeiding av råvarer og produksjon av
mat. Det er de ansatte i denne bransjen som sørger for at du
kan finne alle de nødvendige matvarene i butikkhyllene.
En slakter må kunne arbeide effektivt og rasjonelt sammen
med kjøttskjærere og pølsemakere.

Ta del i
utviklingen.
Av både Norge
og deg selv.

Elektro og datateknologi
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Vg1 | Elektro og datateknologi

Elektro og datateknologi er for eleven som har lyst på en utdanning innen
tekniske fag. Når elevene er ferdige med første året vil de kunne velge
mellom tolv ulike Vg2-løp. Hos oss vil elevene jobbe med ulike modeller i
automasjonsfaget, oppgaver i elenergifaget (elektriker) og programmere
modeller i elektronikkfaget. Målet vårt er at elevene skal ha jobbet med så
mye forskjellig i løpet av Vg1 at de kan ta et trygt valg for Vg2.

Vg2 | Elenergi og ekom

Vg2 Elenergi og ekom er for eleven som ønsker å jobbe innen elektrikerfaget.
Etter endt Vg2 kan eleven begynne å jobbe innen ti ulike yrker. De vanligste
yrkene er skipselektriker, elektriker innen bygg-, service-, energimontør- eller
signalmontørfaget. Hos oss vil eleven jobbe med oppgaver i elenergifaget,
programmere modeller innen automatiserte anlegg eller jobbe med smarthusløsninger fra Future Home eller X-comfort fra Eaton. På Vg2 står eleven ganske
fritt til å utforske ulike måter å styre både lys og varme på, eller programmere
heismodell om det virker spennende.

Vg2 | Datateknologi og elektronikk

Vg2 Datateknologi og elektronikk er for eleven som vil jobbe med data og
alt som hører til et dataanlegg. Hos oss vil eleven jobbe med å bygge egen
PC, programmere, koble opp server, lage lokalt spredenett med egen router
og skap ved pulten. I tillegg jobber klassen med smarthus og IoT (Internet of
Things). Målet til klassen er å gjøre hele klasserommet til et smarthus hvor
det meste styres fra en iPad. Når elevene er ferdige hos oss kan de begynne
å jobbe med å reparere PC og elektronikk, jobbe med telekommunikasjon
på byggeplass, kjøre rundt til kunder eller til og med begynne å jobbe med
romteknologi.

Elektro og
datateknologi
Elektro og datateknologi på Etterstad
vil gi elevene opplæring i teori og
praksis i de forskjellige yrkene innen
elektro. Etterstad videregående
skole jobber kontinuerlig for å gjøre
hverdagen til hver enkelt elev hos oss
så trygg og lærerik som mulig.

Salg, service og reiseliv

Salg, service
og reiseliv
Salg, service og reiseliv er kanskje den mest spennende
utdanningen å oppdrive for eleven som ønsker å gjøre
lynkarriere ute i arbeidslivet. Fagene har en optimal
kombinasjon av teori og praksis, som gjør kandidater
ettertraktet fra dag én på arbeidsmarkedet. Etter to år
på skole og to år i lære har eleven både en utdannelse
og et yrke – og en ettertraktet jobb i samfunnet.
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Vg1 | Salg, service og
reiseliv

Kunden har alltid rett, men kan trenge litt hjelp – dette lærer elevene mer
om på salg, service og reiseliv. Studiet passer for eleven som liker kontakt
med andre mennesker, har gode evner til samarbeid og problemløsing, har
«stå-på-vilje» eller ønsker seg en jobb innen salg, reiseliv, sikkerhet eller
administrasjon. Studiet gir også mulighet for å ta allmennfaglig påbygging
hvis man ønsker generell studiekompetanse.

Vg2 | Salg og reiseliv

Vg2 Salg og reiseliv handler om de som ønsker en karriere innen salgsfaget
eller ønsker å bli reiselivsmedarbeider. I programfaglinjen vil elevene få større
dybdekunnskap om markedsføring, bedriftsetablering, entreprenørskap,
vertskapsrollen og kulturforståelse. Som elev vil du få erfaring innen salgsprosesser, kulturelle differensieringer og annen viktig kunnskap for å kunne
drive en bedrift. Likheten for fagbrevene er evnen til å analysere kundens
behov og å være god på kommunikasjon.

Vg2 | Sikkerhet og
administrasjon

Vg2 Sikkerhet og administrasjon er for de som ønsker en karriere innen
sikkerhetsfaget eller administrasjonsfaget. Elevene får dybdekunnskap om
diverse administrative arbeidsoppgaver og lærer å forebygge og håndtere
risikosituasjoner, i tillegg til å gi en god service innad i bedriften – og utad.
På denne linjen vil elevene bygge opp erfaringer ved å koordinere,
kommunisere, informere og samhandle med ulike avdelinger og bedrifter.

Teknologi- og industrifag
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Teknologi- og
industrifag
Teknologi- og industrifag omfatter
utrolig mange og spennende fag.
Utdanningsprogrammet fører til
yrker innenfor bilmekanikk, maritime
fag, sveise- og platearbeid, teknologiindustri, transportbransjen, kjemisk
prosessindustri, oljebransjen og
mye annet. Vi legger stor vekt på at
eleven skal få fordype seg i emner
rettet mot sine egne mål, så tidlig
som mulig i skoleløpet.

Vg1 | Teknologi- og
industrifag

Det første skoleåret består av mye ulik fellespraksis på verksteder med klassen.
Én dag i uken settes av til egne interesser i grupper på tvers av klassene, eller
i bedrift. Teknologi- og industrifag handler om praktisk arbeid med ulike
materialer, verktøy, teknikker og maskiner. Det handler også mye om å
kommunisere og samhandle i verkstedet og lære regelverk for helse, miljø
og sikkerhet i arbeidet. Videre innebærer programfagene å ivareta det ytre
miljøet gjennom å vektlegge bærekraft og teknologisk utvikling.

Vg2 | Industriteknologi

Her kan elevene fikse alt fra tråsykkel til produksjonsutstyr på store
næringsmiddelbedrifter. Sveise, dreie, frese, smi, herde og lage deler til nesten
hva som helst. Jobbe med hvordan maskinene styres, med elektro, pneumatikk
og hydraulikk. Bruke cnc-styrte og manuelle maskiner for å lage ting etter
tegninger som vi har tegnet i tegneprogrammet Solid Edge, eller med egne
skisser. Videre handler det om dybdelæring for å gi trening i å tenke kreativt,
være kritiske og skape bærekraftige løsninger.

Vg2 | Kjøretøy

Kjøretøy skal gi kunnskap om vedlikehold og reparasjon av ulike typer kjøretøy,
i tillegg til de mekaniske komponentene som alltid har vært en del av kjøretøyet.
Med tiden har det kommet flere og flere elektroniske komponenter og
elektrisk drevne biler – dette stiller store krav til reparatøren. Fagarbeideren
skal i sitt arbeid både kunne reparere og vedlikeholde ulike typer kjøretøy
med gammel teknologi, og kjøretøy basert på dagens avanserte teknologi.
Reparatøren skal også ha kunnskap om kundebehandling, siden dette
– i tillegg til salg – ofte blir en del av reparatørens daglige arbeidsoppgaver.

Teknologi- og industrifag

Vg2 | Transport- og
logistikkfag

Vg2 | Maritime fag
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Transport- og logistikkfag handler om håndtering og transport av gods og personer.
Elevene lærer å jobbe sikkert og effektivt innenfor regelverket, og vil gjennom
arbeid med ulik teknologi, verktøy og maskiner utvikle mestringsfølelse og håndlag.
Fagene skal bidra til kunnskap om verdiskaping og bærekraftig utvikling gjennom
det daglige arbeidet, og evner til samarbeid og kommunikasjon med andre elever,
kunder, leverandører og kolleger. Elevene vil få kjennskap til ulike former for
deltakelse og medvirkning i beslutningsprosesser, samt tilegne seg kunnskap om
hvordan aktørene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv.

Maritime fag handler om å få den kompetansen som er nødvendig for å
kunne jobbe ombord på fartøy og flyttbare innretninger, f.eks. offshore.
Fagene skal bidra til å utvikle medarbeidere med kompetanse i drift som
har god sikkerhetsforståelse. Elevene skal lære alt fra reparasjoner og
vedlikehold til sikkerhets- og beredskapsprosedyrer. I tillegg skal de
ivareta det marine miljøet og den internasjonale konvensjonen om normer
for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk. Vg2 Maritime fag skal
også bidra til å utvikle sosiale og faglige ferdigheter, faglig innsikt,
refleksjon og kritisk vurderingsevne.

Det du velger
å drive med
driver Norge
videre.

Andre tilbud

Praksisbrev

Påbygg

Vg2 yrkesfag etter
Vg1 studiespesialisering
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Praksisbrev er et opplæringsløp der eleven er på skolen én dag i uken og arbeider
ute i bedrift fire dager i uken. På skolen har eleven samfunnsfag, norsk og matematikk.
Dette tilbudet passer for elever som lærer best gjennom å jobbe praktisk i stedet for
å sitte på skolen fem dager i uken, og er spesielt rettet mot elever med høyt fravær
og lav motivasjon for skole. På Etterstad vgs. har vi praksisbrev innen utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv. Etter to år avlegger eleven en praksisbrevprøve
før det tegnes en lærekontrakt. Etter to nye år har eleven fagbrev i salgsfaget.
Etterstad vgs. har arbeidsavtale med XXL og Jordbærpikene.

På Etterstad vgs. har eleven mulighet til å ta påbygging til generell studiekompetanse. Eleven kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og
bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, etter at han/hun har
fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram (med
eller uten fag-/svennebrev). I tillegg til fellesfagene skal eleven ha et programfag. Hos oss kan eleven velge mellom Entreprenørskap og bedriftsutvikling
eller Morsmål som privatist, med eksamen første semester.

Dersom eleven skulle innse at studiespesialisering ikke var det riktige
studievalget, vil det være mulig å søke seg over på yrkesfag. På denne måten
vil eleven både få Vg1 og Vg2 yrkesfag unnagjort på ett år, og dermed unngå
å bruke ekstra tid grunnet bytte av utdanningsprogram. Etterstad vgs. tilbyr
dette for Baker og konditor, Kokk- og servitørfag og Industriteknologi.

Vg1 | Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe ungdom som har rett til videregående
opplæring til og med det året de fyller 21 år. Tilbudet er for eleven som ikke
har søkt videregående opplæring, eller har avbrutt opplæringen før den er
ferdig og ikke er i arbeid. Formålet med oppfølgingstjenesten er å sørge for
at alle ungdommer som hører til målgruppen, får tilbud om opplæring, arbeid
eller andre kompetansefremmende tiltak. På Etterstad vgs. vil tilbudet omfatte
fellesfag og programfag på utdanningsprogrammet restaurant- og matfag.

Vg1 | Restaurant- og
matfag (OT)

I OT-klassen kan elevene enten fullføre Vg1 og gå videre til Vg2, eller bruke
året som et modningsår før de går videre til Vg1 restaurant- og matfag.
Tilbudet passer for elever som av ulike grunner strever med å følge ordinære
løp i videregående skole, men ser for seg en framtid i restaurantbransjen.

1-3 år | Restaurant- og
matfag (TL)

Læreplanmålene fra ordinær læreplan Vg1 endres og tilrettelegges innenfor
elevens individuelle ferdigheter. Vi utdanner for et livslangt karriereløp innen
vår bransje, ikke hverdagstrening. Vi ønsker elever med fortrinnsrett som har
interesser og muligheter for å utvikle seg til fremtidige arbeidstakere innenfor
vår bransje, og som har interesse for å lage mat til andre.

1-3 år | Teknologi- og
industrifag (TL)

Læreplanmålene fra ordinær læreplan Vg1 endres og tilrettelegges innenfor
elevens individuelle ferdigheter. Vi utdanner for et livslangt karriereløp innen
fagfeltet. Vi ønsker elever med fortrinnsrett som har interesser og muligheter
for å utvikle seg til fremtidige arbeidstakere innenfor fagene våre, og har
interesse for teknologi og mekanisk arbeid. Verkstedarbeid av ulik sort danner
utgangspunktet for det meste av undervisningen, også i teorifagene. Som følge
av dette stilles det sikkerhetsmessige krav til elevenes forutsetninger for å
kunne benytte tilbudet.

Praktisk info
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Elevtjenesten
Elevtjenesten er her for alle, og skal bidra
til at flest mulig av elevene opplever
mestring, glede og samhold. Det gjøres i
samarbeid med elever, foresatte og lærere.
Elevene kan ta kontakt med elevtjenesten
uansett årsak, og alle i elevtjenesten har
taushetsplikt.

På Etterstad er det
mange fasiliteter
for elevene:
• Kantine og kaffebar
• Læringssenter og bibliotek
• Gymsal og treningsrom
• Parkanlegg med ulike aktiviteter

De som er med i elevtjenesten ved Etterstad videregående er: rådgivere, miljøarbeidere,
minoritetsrådgivere, skolehelsetjeneste, PPT og NAV i skole.
Elevtjenesten er opptatt av at alle skal bli sett og hørt på skolen. Vi har et aktivt elevråd,
elevmeglere, YANA gruppe (You Are Not Alone) og egen podcast.
Hver morgen blir elever og ansatte møtt med deilig skolefrokost og en fin hilsen – god
morgen, hyggelig å se deg!
Velkommen til Etterstad vgs. – vi gleder oss til å bli kjent med hver enkelt elev!
Hilsen Elevtjenesten

• Eget utsalg for restaurant- og matfag
• Elevdrevet restaurant
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Avdeling Etterstad
Telefon: 22 57 55 00
Etterstadsletta 5, 0660 Oslo

Avdeling Ullevål
Telefon: 22 57 55 21
Sognsveien 80, 0855 Oslo

etterstad.vgs.no/
facebook.com/etterstadvgs
@etterstadvgs

