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VELKOMMEN TIL
EIKER VIDEREGÅENDE SKOLE
I denne katalogen ønsker vi å gi deg et bilde av hva Eiker videregående skole kan tilby
for skoleåret 2020/2021. Vi håper det kan hjelpe deg med valget av videregående
utdanning.
Eiker videregående skole har flotte og engasjerte elever som trives på skolen. De tar godt vare på hverandre, og de blir godt
fulgt opp av dyktige lærere både faglig og sosialt.
Skolen har et godt fagtilbud innen studiespesialisering, med realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. I tillegg kan elevene i
Vg2 og Vg3 velge breddeidrett. Foto og grafikk kan velges i Vg3. Fra Vg1 er det tilbud om toppidrett fotball.
Av yrkesfagtilbud har vi service og samferdsel, med Vg2 salg, service og sikkerhet. Videre tilbyr vi opplæring i tilrettelagt gruppe
for elever som har behov for det.
Vi er opptatt av god læring for dere elever, med mye aktivitet og trivsel, et aktivt elevråd, og et godt samarbeid med foresatte.
Skolen har også en god skolehelsetjeneste.
Ellers er vi stolte av at Eiker videregående skole nå er en MOT-skole. Dette innebærer et bevisst arbeid med å styrke ungdommens robusthet og mot gjennom forebyggende livsmestringsprogram i skolen.
Velkommen til Eiker videregående skole!

Med vennlig hilsen
Jan Helge Russnes,
rektor Eiker videregående skole
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SALG, SERVICE
OG REISELIV
Liker du å være i kontakt med mennesker
og jobbe innen serviceyrker? Høsten 2020
igangsettes fagfornyelsen i yrkesfag. På Eiker
videregående skole betyr det at vi går fra
å tilby service og samferdsel til å tilby salg,
service og reiseliv på Vg1.
Dersom du liker å arbeide med
mennesker og yte service, vil
en karriere innen salg, service
og reiseliv være et godt valg for
deg!
Næringslivet etterspør gode
fagarbeidere, og dette
utdanningsprogrammet fører
fram til yrker innen servicenæringene:
• Salgs- og reiselivsmedarbeider
• Administrasjonsmedarbeider
og resepsjonist
• Vekter
Utdanningsprogrammet
gir elevene kunnskaper og
ferdigheter i forretningsdrift,
markedsføring, administrasjon,
entreprenørskap og samhandling med et mangfold av
mennesker. I tillegg vil elevene stimuleres til skaperglede
og utforskertrang gjennom
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praktisk problemløsning. Avdelingen har blant annet egen
bruktbutikk, som blir brukt i
undervisningen.

• Sikkerhetsfaget

förde.

Det går også an å ta påbygg
til generell studiekompetanse etter fagbrev eller etter
Vg2.

Hensikten med praksisoppholdet er at du får
internasjonal arbeidskompetanse. Du opplever
hvordan det er å jobbe i
en tysk bedrift, opplever
tysk arbeidskultur, får
trent på å bruke engelsk
som arbeidsspråk og får
trent på å være selvstendig. Utenlandsoppholdet
varer i 14 dager.

Praksisnær utdanning
Læringsarbeidet foregår både
i klasserom, i skolens egen
butikk og ute hos skolens
samarbeidsbedrifter. I tillegg
er du i store deler av skoleåret, ute en dag i uka i praksis
I tillegg har elevene fellesfag (12
hos en bedrift (Yrkesfaglig
timer) og YFF - praksis i bedrift
fordypning). Du får unike
(6 timer).
muligheter til å bygge nettverk for seinere læreplass og
På Vg2 velger man mellom
jobb.
programområdene
• Salg og reiseliv eller
Elevutveksling
• Service og Sikkerhet
i tyske bedrifter
Som elev på salg, service
Etter Vg2 kan man bli lærling
og reiseliv blir du tilbudt
i to år fram mot fagbrev i
arbeidspraksis i en bedrift
• Salgsfaget
innen salg, service eller
• Reiselivsfaget
reiseliv i Tyskland, gjennom
• Kontor- og
skolens samarbeid med en
administrasjonsfaget
videregående skole i EckernProgramfagene på Vg1 (totalt
17 timer i uka) er:
• Forretningsdrift
• Markedsføring og innovasjon
• Kultur og samhandling

På Vg1 får du innblikk
i åtte forskjellige yrker:
• Salg
• Resepsjon
• Sikkerhet
• Reiseliv
• Kontor og administrasjon
• Transport
• Lager og logistikk

TILRETTELAGT
OPPLÆRING
Eiker videregående skole
tilbyr opplæring i tilrettelagt gruppe for elever som
har behov for det.
Tilbudet er knyttet opp
mot studiespesialiserende
utdanningsprogram.
Den videregående opplæringen er
forankret i prinsippet om vi at alle har
rett til likeverdig opplæring. Likeverdig
opplæring betyr at skolen tar hensyn til
elevenes ulike forutsetninger, egenskaper og bakgrunn som ungdommene
møter skolen med. I dette ligger at
opplæringen ikke kan være lik for alle,
men at den skal ta hensyn til at vi alle
er ulike.
Opplæringen i tilpasset gruppe ved
Eiker videregående skole inneholder
fellesfag, programfag, fysisk aktivitet,
sosial kompetanse og livsmestring.
Mål for den treårige videregående
opplæringen fastsettes ut fra elevenes
læreforutsetninger og kompetansemål
som er gitt i nasjonale læreplaner.
Læringsmål tar utgangspunkt i:
• Barnekonvensjonen
• Formålsparagrafen
• Den generelle delen av
læreplanen

• Læreplaner for fag
• Prinsipper for opplæring
Trygghet og sosialt fellesskap
er utgangspunktet for
læring og mestring. Vi ønsker at elevene skal ha positive, sosiale
mestringsopplevelser hver dag.
Læringsmiljøet skal være et inkluderende
miljø som byr på trygghet, tilhørighet og
tro på egne muligheter. Et viktig siktemål
for opplæringen i tilrettelagt gruppe
er å styrke eget selvbilde, styrke egen
selvfølelse og gi eleven økt tiltro til egne
evner og muligheter. Målet er økt grad av
selvstendighet, økt sosial deltakelse og
størst mulig tilfredshet med tilværelsen.
I den daglige opplæringen legger vi vekt
på:

• Mestring
Læringsarbeidet er organisert gjennom
ulike aktiviteter og prosjekter tilpasset
den enkelte elevs læreforutsetninger og
opplæringsmål. Læringsarbeidet
foregår både inne i skolens lokaler og
utenfo skolens område.

• Elevens ressurser og egenart
• Verdighet
• Samspill
• Inkludering
• Medvirkning
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STUDIESPESIALISERING
Dette er det største og mest tradisjonsrike utdanningsprogrammet på Eiker. Her får du det nødvendige grunnlaget for
å studere videre på universitet og høgskole.
på vinteren i Vg1, slik at du
har god tid til å bli kjent med
ulike fag og få mer informasjon om dem.
Våre dyktige rådgivere vil
hjelpe deg med valget.

Hos oss kan du velge blant følgende programfag:

Etter studiespesialisering
står du fritt til å velge blant
studiesteder i Norge og i
utlandet. På Vg1 er alle fag
fellesfag, men du velger mellom tysk, fransk og spansk i 2.
fremmedspråk.
I Vg2 og Vg3 skal du velge
fordypning i ulike programfag. Det er to programområder du kan velge
fordypning fra:
• Realfag
• Språk, samfunnsfag
og økonomi
Du skal velge tre programfag,
og minst to av fagene må
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være fra samme programområde. To fag fra samme
område må du fortsette med
i Vg3.
Valget av programfag foregår

Realfag
• Matematikk R
(realfagsmatematikk)
• Matematikk S
(samfunnsfaglig matematikk)
• Fysikk
• Kjemi
• Biologi
• Informasjonsteknologi
Språk, samfunnsfag og økonomi
• Internasjonal engelsk
• Fremmedspråk III i tysk, fransk og spansk
(nettundervisning)
• Sosiologi og sosialantropologi
• Politikk og menneskerettigheter
• Sosialkunnskap
• Medie- og informasjonskunnskap
• Historie og filosofi
• Økonomistyring
• Økonomi og ledelse
• Psykologi

VALGBARE PROGRAMFAG FRA
ANDRE PROGRAMOMRÅDER
Kravet til fordypning på
studiespesialiserende
er at minst to av fagene
fra eget programområde
bygger på hverandre fra
Vg2 til Vg3.
I Vg2 og Vg3 kan du også velge
fra andre programområder:
Studiespesialiserende med
formgivingsfag
• Foto og grafikk
Idrettsfag
• Breddeidrett
• Toppidrett fotball – samarbeid med
MIF (alle trinn)
NB! Merk av fagtilbudet kan endres
på bakgrunn av elevenes valg.
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TOPPIDRETT FOTBALL
Elever ved Eiker
videregående skole
kan velge programfaget toppidrett
fotball. Tilbudet er i
samarbeid med MIF
Fotball.
Samarbeidet mellom Eiker
videregående skole og MIF
gjør det mulig for elever å
kombinere fotballtrening og
-utvikling i skoletida, samtidig som de kan velge full
fordypning innen realfag
(spesiell studiekompetanse).
Elevene vil da ha grunnlag
for å søke på alle studier på

timetall, som ett av de
valgbare programfagene.
– MIF fotball ser det som
veldig positivt for spillernes
utvikling til toppidrettsutøvere at de er strukturerte og har klare mål i
både skolearbeid og idrett.
Vi tror at kombinasjonen
skole og topp-idrett er god
i forhold til å oppnå resultater på begge arenaer. Det
er en hektisk hverdag for
utøverne. Disiplin, struktur
og vilje er derfor nyttige
egenskaper å tilegne seg så
snart som mulig.

universitet og høgskoler etter Tilbudet er for aktive fotvideregående skole.
ballspillere (i alle klubber)
som kommer inn på Eiker
videregående skole i det
ordinære inntaket til studiespesialisering. Samarbeidet
med MIF sikrer at tilbudet får
høy sportslig kvalitet gjennom MIFs kompetanse som
toppfotballklubb. Skolen
leier nødvendig arbeidskraft
av MIF, og treningene foregår
i hovedsak på klubbens
anlegg.
For Vg1-elevene gis faget
som ekstra fag, men timeplanlegges i skoletida. I Vg2
og Vg3 er faget toppidrett
fotball en del av ordinært
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Eiker videregående skole
er veldig glad for at de nå
kan gi skolens fotballspillere mulighet til å trene
og utvikle seg i sin idrett i
skoletida.
Elevene er også positive til
fotballtilbudet.
– Veldig bra at vi kan
kombinere satsing på fotball med det å gå på skole,
sier elevene vi snakket
med.

EKSKURSJONER
Ekskursjoner gir mulighet for
variasjon i læringsarbeidet, og byr
også på fine faglige og sosiale
opplevelser.
Ved skolestart i Vg1 er du sammen med klassen og
lærere på naturfagsekskursjon. De som velger biologi i
Vg2 og Vg3, drar på ekskursjoner rett etter skolestart.
I kroppsøving på Vg2 gjennomføres opplegg for læreplanmålene i friluftsliv som en turdag til Lauvtjern med
tilberedelse av et grillmåltid. I Vg3 går alle klasser gjennom Kjøsterudjvet.
På service og samferdsel er det bedriftsbesøk i både Vg1
og Vg2.

SKOLEHELSETJENESTEN
Du kan ta kontakt med skolehelsetjenesten om du ønsker råd og veiledning
om din helse. Det kan være alt fra prevensjonsveiledning til samtaler om
livets mangfoldigheter og utfordringer. I livet kan alle komme opp i situasjoner hvor man trenger ekstra hjelp og støtte. Vi ønsker å være din støtte i
denne fasen slik at vi sammen kan finne den rette hjelpen.
Det er helsesøster på skolen hver dag. Det er individuelle samtaler etter
behov, samt en rekke gruppetilbud, for eksempel DU-gruppe - mestringsgruppe for nedstemt ungdom, Jeg tør-grupper og Tankevirus-grupper.
Britt T. Gunnerud Håkonsen er helsesøster og klinisk spesialist i barn og
unges psykiske helse.
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ELEVUTVEKSLING!
Eiker videregående skole har
i snart 30 år hatt elevutveksling med skoler i Tyskland og
Frankrike, de siste åra også
med Spania.

• Hokksund

• Rendsburg
Skolen samarbeider med Helene Lange
gymnasium i Rendsburg i Tyskland, Lycée
Jean Rostand i Caen i Frankrike og IES
PRÍNCIPE FELIPE i Madrid i Spania. Vg2elevene får tilbud om å være med på
utveksling i sitt 2. fremmedspråk.

• Caen

Målet for utvekslingene er å oppleve et
annet lands hverdagskultur, bli tryggere
på å bruke språket og å etablere vennskap over landegrensene.

• Madrid
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- DATABRANSJEN ELLER
KJØREOPPLÆRING
Gjennomfører man tre år ved Eiker videregående skole, har man etterpå mange muligheter for videreutdanning og jobb. Mergim Salihi (19) er skoleåret 2019/2020 elev
på Vg3. Hans store hobby er å bygge PC-er, og han kan svært gjerne tenke seg å jobbe
med dette på heltid etter hvert. Hvis det ikke går, kan det bli jobb på trafikkskole.
- Det begynte med at jeg var nysgjerrig på hvordan en PC
ser ut innvendig. Dette syntes jeg var spennende, og jeg
kom til at jeg ville forsøke å bygge ei datamaskin selv. Det
gikk bra. Det var ikke så veldig vanskelig, og nå har jeg bygd
14-15 stykker. Av disse er det fire til meg selv. Resten har jeg
laget for venner, forteller han.
Mergim har planer om å bygge flere maskiner. Den neste
blir med vannkjøling av både prosessor og grafikkort. Den
maskinen regner han med å bruke to-tre dager på å bygge.
Til vanlige PC-er går det med ca. én dag.
Det er flere årsaker til at Eiker-eleven driver med dette.
- Det er spennende å bygge PC-er, og jeg får mestringsfølelse når jeg får ting til å fungere. I tillegg sparer jeg også
litt penger. Det er ofte billigere å bygge selv, og så får jeg
maskinene akkurat slik jeg vil ha dem, forteller den blide
unggutten, som er en travel ung mann. Når han ikke går
på skole eller bygger PC-er, hjelper han til litt på farens
trafikkskole. Det synes han er interessant. Han er nemlig
også bilinteressert. Blant oppgavene er å skifte hjul på 1013 biler både høst og vår.

ski. Han har faktisk hatt ski på beina for første gang i år.
Det syntes han var moro, og han kan tenke seg å prøve seg
enda mer i skibakkene.

Ellers er det i skrivende stund ikke så mye som minner om
vinter her i lavlandet. Men Mergim har debutert på slalåm-
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SKOLEBIBLIOTEKET
Skolebiblioteket er et aktivt og hyggelig læringssted
for elever og lærere. Vi driver litteraturformidling og
veiledning i informasjonsinnhenting, utlån av bøker,
filmer og lærebøker.
Elevkortet fungerer som lånekort. Vi veileder elevene slik at de kan finne
informasjon, bøker på rett nivå og gode arbeidsmåter. Vi formidler også
bøker, både bokmål, nynorsk, engelsk, spansk, tysk og fransk skjønnlitteratur, faglitteratur og tegneserier. Ebok-utlån er nå tilgjengelig både via
websøket vårt og via appen «Ebokbib».
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FOLKEVERKSTEDET VED EIKER
Folkeverkstedet ved Eiker
videregående skole er et rom
hvor det er mulig å eksperimentere og være kreativ utover
den ordinære undervisningsplanen.
Her finner du 3D-printere, strikketøy, brettspill,
puslespill, Lego Mindstorm, Arduino, maleog tegneutstyr, origami-papir og mye annet.
Dette er en arena hvor lærere og elever fritt
kan utvikle ideer, gjennomføre eksperimenter
og utfolde seg kreativt.
Dette er et lavterskeltilbud som også har som
mål å bygge sosiale relasjoner og godt skolemiljø.

EGET SERVICESENTER FOR IKT
Elever og ansatte som
trenger hjelp med datarelatert utstyr, kan få
hjelp ved Eiker
videregående skoles
eget servicesenter for
IKT. Der er det én fast
ansatt og to lærlinger.

• Reinstallasjon av PC-er
• Brukerstøtte både til elever og
personale
• Intern opplæring
• Garantisaker og skademelding
• Konsultasjon og tilpasning av
arbeidsplass (dataskjerm, tastatur, stol, belysning og lignende).

Du får utført følgende tjenester:
• Reparasjon av PC-er
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ELEVRÅDET
Har du lyst til å endre noe i arbeidsmiljøet ditt? Da er elevrådet stedet! Her kan du også få være med å påvirke arrangementer, som grøtdagen før jul, Operasjon Dagsverk eller
juleavslutningen. Elevrådet organiserer også ryddetjenesten.
Kort sagt er alt av saker som vedrører elevene interessante og
aktuelle i elevrådet.
I elevrådet har du muligheten til å representere dine medelevers meninger og ønsker, for elevrådet har jevnlige møter med
skolens ledelse. Du må derfor være orientert om din gruppes
syn på viktige elevsaker.
I elevrådet sitter alle klassetillitselevene. Tillitsvalgt med
vararepresentant velges som hovedregel for ett år av gangen.
Blant alle tillitselevene velges et elevrådsstyre. Nytt elevrådsstyre velges midt i skoleåret.

GODE TRENINGS- KANTINA MULIGHETER
POPULÆRT
SAMLINGSPUNKT
På skolen vår har vi et flott treningsrom med 15 spinningsykler, romaskin, tredemølle, og mange andre ulike
apparater. Dette rommet er både for elever og ansatte.
Tilbudet er svært populært, og brukes både i skoletiden
og på fritiden.

Sunn mat gir konsentrasjon og gode
resultater. Kantina er skolens viktigste
samlingspunkt.
I kantina kan man slå av en prat med medelever eller med
det blide og hyggelige kantinepersonalet.
Du har selvfølgelig også flere muligheter her til å fylle opp
en tom mage, enten tidlig på morgenen i form av frokostblingser, eller utover dagen med diverse varme eller kalde
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retter.
– Vi gjør vårt ytterste for at elevene skal trives,
og det tror vi de gjør. Tilbakemeldingene er
i hvert fall gode, sier den muntre kantinegjengen.
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Eiker videregående skole
Postboks 37, 3301
Hokksund
Strømshauggata 12,
3300 Hokksund

Telefon: 32 25 18 00
E-post: eivs@bfk.no
www.eiker.vgs.no
www.facebook.com/Eikervgs
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