Attraktiv og
nyskapende

Slåtthaug vgs – alltid litt bedre
På Slåtthaug videregående skole strekker vi oss alltid for å
bli bedre. Skole, ansatte og elever. Vi ønsker et godt skole
miljø og at elevene hos oss skal utleve hele potensialet sitt.
Ved å sette elevens trivsel og mestring i fokus, får vi dyktige
og glade elever.
Plass til alle
Skolen vår er inklusiv, og ett av fokusområdene våre er å
være dysleksivennlig. Et fokusområde for skolen er at vi
skal jobbe dysleksivennlig, og vi har digitale verktøy og
kompetanse til å støtte elever som har behov for det.

For å bekjempe rasisme og annen diskriminasjon
samarbeider vi med Raftostiftelsen, og lærere og elever i
skolen har blitt kurset i hvordan man skal lede klassen på en
bedre måte i møte med nedsettende utsagn og holdninger.
Ett steg foran
Slåtthaug videregående skole er på forkant av utdannings
kravene. Vi skal være en skole som holder tritt med
utviklingen, og der elevene skal få relevant opplæring 
som følger dem inn i arbeidslivet.

Til tjeneste for trivselen
Som elev på Slåtthaug er det du som er i fokus. Fordi
trivsel er nøkkelen til læring, har vi en avdeling til å
sikre nettopp dette. Elevtjenesten er der for å støtte og
hjelpe elevene våre slik at skoletiden blir best mulig.
Hos oss får du gratis frokost, et flott uteområde og
aktivitetsrom med blant annet biljardbord, Xbox 
og mulighet for å starte band.
Har du behov for rådgivning til å velge studieretning
eller søke stipend? Har du behov for tilrettelegging?
Eller trenger du noen å snakke med? Da kan du ta
kontakt med våre dyktige ansatte, som er der for
elevene når de trenger hjelp og støtte. Avdelingen har
både rådgivere, miljøterapeuter og miljøfagarbeidere
som jobber i klasserom og ute i friminuttene for å
støtte elevene i skoletiden.

Helse- og oppvekstfag
Er du glad i jobbe med mennesker, flink til å kommunisere
og interessert i kropp og sinn? Da kan du velge helse- og
oppvekstfag som grunnlag for en yrkeskarriere innen helse
og omsorg.
På Slåtthaug er vi klar til å vise deg alle de fantastiske
mulighetene du har innenfor helse- og oppvekstfag.
Undervisningen gir deg et innblikk i de ulike yrkene innen
helsesektoren, og du er utplassert hver uke i tillegg til
undervisningen.

Vi prøver å ha fokus på praktisk arbeid, selv om helse- og
oppvekstfag tradisjonelt har vært en veldig teoretisk linje.
Alle våre elever får låne egen iPad med alle bøkene installert
på den, og vi er opptatt av å bruke teknologi i undervisningen
til oppgaver med å lage filmer, podkast og rollespill.
Alle lærerne jobber på tvers av fag og klasser, og vi kan
skryte av lave fraværstall og elever som trives svært godt
hos oss.

Vg1 Helse- og oppvekstfag
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Vg2 Helsearbeiderfaget

Elektrofag
Er du logisk tenkende og praktisk anlagt? Er du interessert
i installasjon, data, og ønsker du å jobbe med den nyeste
teknologien?
Med elektrofag får du en solid plattform og ruste deg til å
møte fremtidens arbeidsmarked. Her får du erfaring med
robotteknologi, Arduino og koding, smarthusteknologi og
solcelleteknologi. Vi samarbeider også med skolens 
helse- og oppvekstavdeling om omsorgsteknologi.
Vi har gode fasiliteter til å fordype seg i automasjons
prosesser, elenergi og installasjon.
Alle elevene våre får erfaring fra praksis, og målet vårt er
at nettopp du skal få læreplass når du er ferdig med de to
første årene dine her på skolen.

Vg1 Elektro og datateknologi
Vg2 Elenergi
Vg2 Automatisering
Vg3 Automatisering

Praksis og lærlinger
Slåtthaug videregående skole ønsker at flest mulig
elever går ut i lære etter Vg2. Skolen har 300
samarbeidsbedrifter, og vi jobber for å skaffe deg
relevant praksis i skoletiden og læreplass når du er
ferdig på Vg2.
Behovet for fagarbeidere er stort, og NHO melder om
at 6 av 10 bedrifter i Norge mangler ansatte med riktig
kompetanse – særlig faglærte arbeidere.
Gjennom skoleåret arrangerer skolen læreplass
konferanse og yrkesfagdager, slik at nettopp du skal
kunne få en mulighet til å finne ut akkurat hva du vil bli.
Siden vi jobber målrettet med å få flere elever ut i lære,
ser vi at vi klarer å få de fleste som ønsker det ut i
bedrift.

Generell studiekompetanse
Etter to år med yrkesfag kan du velge påbygging for å
få generell studiekompetanse, så du er kvalifisert til
å studere på høyskole og universitet.
Vi har en stor påbyggingsavdeling med elever som er
kommer rett fra yrkesfag Vg3, og elever som har tatt
fagbrev Vg4.
Dyktige og kompetente lærere gir en variert og
spennende undervisning, med blant annet alternative
undervisningsarenaer som Sjøfartsmuseet og KODE.
Våre Vg3- og Vg4-elever er aktive og deltar blant annet
i innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft.

Vi satser på lærlinger!
Hos FIXBIL kan du utdanne deg som
Bilmekaniker, Biloppretter og Billakkerer.
www.fixbil.no
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Teknikk og industriell produksjon
Er du interessert i kjøretøy, teknologi og industri?
Liker du å jobbe med mekanikk og teknikk?

På Vg1 er det mulighet for utplassering, og på Vg2 har du
to ukers praksis i bedrift høst og vår.

Teknikk og industriell produksjon er fagretningen for deg
som liker både teori og praksis. En god fagarbeider må
nemlig mestre begge deler. Som elev hos oss kan du
forvente mange praktiske og relevante oppgaver i gode
fasiliteter. Vi har flere godt utrustede verksteder med
CNC-maskiner, 3D-printere, metalldreiebenker og fresere.

Ønsker du å gjøre en god jobb og legger ned litt innsats,
har du gode for deg muligheter for å få fagbrev innenfor
ca. 90 forskjellige yrker.

Drømmer du om å skru bil eller fikse på karosserier, kan vi
friste med topp utrustet bilverksted og bilskadeverksted.

Bedriftene ønsker og trenger deg, så det er mange jobber
å få når du er ferdigutdannet.

Vg1 Teknologi- og industrifag
Vg2 Bilskade, lakk og karosseri

Vi har faglærere med høy kompetanse som loser deg
gjennom året, og våre mange samarbeidspartnere kommer
og gir praktisk og teoretisk opplæring på skolen eller ute
i bedriftene.

Kråkeneslien 36, 5153 Bønes
frode@brodrenefoss.no • Mob. 951 52 226
www.brodrenefoss.no

Vg2 Industriteknologi
Vg2 Kjøretøy

Bygg- og anleggsteknikk
Vil du skape verdier som varer? Trives du med fysisk og
praktisk arbeid?

i nærområdet, slik at du får kjenne på hvordan det er å være på
en skikkelig byggeplass.

På bygg- og anleggsfag får du opplæringen din i flotte, nye
verksteder. Vi har et stort område på skolen, der vi jobber
praktisk med byggfaget. Her møter du flinke, oppdaterte
og fremtidsrettede lærere som har tett samarbeid med
næringslivet.

I februar 2019 slet hver fjerde bedrift i byggenæringen sliter
med å få tak i fagarbeidere, så her er jobbmulighetene mange.

Slåtthaug har gode praksisplasser og hjelper deg veldig
gjerne til læreplass. Du får også være med på byggeoppdrag

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
Vg2 Tømrer
Vg2 Mur og Betong

Tlf. 55 94 22 00 • E-post: firmapost@berland-bygg.no
www.berlandbygg.no
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Etablert 1884

Alt i nybygg og ombygging
Lærebedrift i tømrerfaget
www.naevdalbygg.no
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Velkommen til oss!
Kontakt
Slåtthaugveien 134
5222 Nesttun
Telefon: 55 14 04 00
E-post: post.slv@vlfk.no

Slåtthaug videregående skole
står for kunnskap og læring,
trivsel og gjensidig respekt. Vårt
store fokus på trivsel gjør også at
gjennomføringen er høy hos oss.
Her er det plass til alle på veien
mot framtiden.

Vi trenger spesielt fagarbeidere, men dersom
man utdanner seg til et fag- eller svennebrev,
finnes det også mange utviklingsmuligheter,
om man ønsker å gå videre. Etter fullført 
fag- eller svennebrev kan man jobbe som
utøvende fagarbeider/ håndverker eller
videreutdanne seg til blant annet ingeniør,
fagskoleingeniør eller starte sin egen bedrift
som mester.
Sitat Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL,
i Byggmesteren.
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www.hordaland.no/slatthaugvgs

