IKTservicefag

Vg2 Service og samferdsel
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Fullført videregående
opplæring + 2 år i lære i IKTbedrift gir deg mulighet til
jobb i IKT-bransjen

IKT-servicefag er en del av
utdanningsprogrammet
Service og samferdsel

Foto: Theresa Bjerkelo og Marianne Hoang

Som IKT-servicefagelev vil du ta del
i et aktivt, praktisk og engasjerende
miljø hvor du får utviklet dine evner
og ferdigheter innen digital- og
teknisk kompetanse.
Fullført videregående Vg2 og 2 år i lære i
bedrift gir deg mulighet til en jobb innenfor
IKT-bransjen.

Søknadsfrist til
videregående skole er
1. mars

Vi har fokus på å forberede deg til et
yrkesaktivt liv.

Fire programområder
Skien videregående skole tilbyr alle de fire
programområdene Salg, service og sikkerhet,
IKT-servicefag, Reiseliv og Transport og
logistikk

Programområdet Service og samferdsel
Vg1
Service og
samferdsel

Vg2
IKT-servicefag*

Lærling IKT-servicefaget

Vg2
Reiseliv

Lærling Reiselivsfaget

Lærling Resepsjonsfaget

Vg2 Salg, service
og sikkerhet

Lærling Kontor- og
administrasjonsfaget

Lærling Salgsfaget

Lærling Sikkerhetsfaget

Vg2 Transport
og logistikk**

Lærling Logistikkfaget

Lærling Yrkessjåførfaget

Påbygging til generell
studiekompetanse***
*
IKT-Servicefag – bygger på all Vg1
** Transport og logistikk – bygger på Vg1 Service og samferdsel, eller Vg1 TIP
*** Elever med fullført og bestått fag- og yrkesopplæring har også rett til påbygging til
generell studiekompetanse (Vg4).

Skien videregående skole,
avdeling Brekkeby
skien.vgs@t-fk.no
www.skien.vgs.no

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresse:
Rektor Ørns gate 2
3712 Skien

Sentralbord:
35 91 80 00

Kontakt oss
Lurer du på noe? Ikke nøl
med å ta kontakt:

Helt ny skole!
Fra skoleåret 2018 flytter
Skien videregående skole
inn i nye og topp moderne
lokaler på Klosterøya.
Skolen blir Telemarks
flotteste skolebygg og får
en fantastisk beliggenhet
rett ved elva med utsikt
både i retning mot
Porsgrunn og mot Skien
sentrum.
Den nye skolen vil gi
elevene enda bedre
rammer for læring,
gjennomføring og trivsel.

Grethe Kibsgaard
studierektor og
avdelingsleder

Opptakskriterier

E-post
grethe.kibsgaard@t-fk.no
Telefon
35 91 80 00

Se våre nettsider for mer informasjon
om Skien videregående skole og
programområdene vi tilbyr.
Scann QR-koden med ditt
mobilkamera eller klikk deg inn på
www.skien.vgs.no.

Karakterene fra Vg1
danner grunnlag for
opptak til Vg2
IKT-servicefag

