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SKOLE MED 
DRIV OG 
MULIGHETER
Tangen videregående skole har lange 

tradisjoner som yrkesfaglig skole. I dag tilbyr  

vi en god sammensetning av studie-

spesialiserende retninger og yrkesfag-

opplæring. Det skjer i et miljø preget av energi, 

kompetanse, trivsel og gjensidig tillit mellom 

lærere og elever. Skolen har også et godt 

utbygd faglig, sosialt og teknisk støtteapparat.

De studieforberedende programområdene  

har god spennvidde og interessante valgfrie 

programfag. De yrkesfaglige programområdene 

leder til et stort antall yrker, og for elever som 

vil skaffe seg studiekompetanse etter 

yrkesfaglig løp, har vi påbygg til generell 

studiekompetanse.Tangen vgs holder til i et spennende bygg med rom for 

trivsel og gode møteplasser. Her er veldrevet kantine, 

bibliotek, sosiale tilbud og kulturelle innslag. 

Fotografer: Øystein Båsland, Preben Fohnan, Sidsel Jørgensen 
Trykkeri: Kai Hansen Trykkeri AS, november 2020
Design og layout: Jørn A. Jensen
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DET VIKTIGE VALGET

Du skal nå ta et av dine viktigste valg i livet.  

Du skal velge den skolen som hjelper deg best 

med overgangen til studier og yrkesliv. Da trenger 

du en skole som matcher interessene dine, som 

kan virkeliggjøre drømmene dine og som tilbyr 

opplæring av høy kvalitet.

 

Du trenger også en skole hvor du hver dag 

kjenner at du kan være deg selv. Først da kan du 

senke skuldrene, og først da er du klar for å lære.

 

På Tangen videregående skole har vi det gode 

miljøet, og vi har de faglig dyktige lærerne som 

følger deg tett opp. Skolen kjennetegnes av gode 

digitale løsninger, teknologisk kompetanse og 

kreativitet, og det praktiske og teoretiske går ofte 

hånd i hånd. Det er sånn det er i yrkeslivet.  

Jeg håper vi ser deg. Du er velkommen!  

 

Stein Kristian Dillevig, rektor
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STUDIESPESIALISERING

Kvalitet i undervisningen
Studiespesialiserende linje på Tangen vgs gir deg 

undervisning av høy faglig og pedagogisk kvalitet.  

Vi gjør deg godt forberedt til studier etter videre-

gående skole.

Læringsmiljø og trivsel
For å hjelpe deg på vei har skolen karriereveiledning 

og fokus på god studieteknikk. Vi legger vekt på 

variasjon og gjennomtenkt undervisning – og vi ser 

den enkelte elev. Godt læringsmiljø og trivsel er viktig 

for å oppnå best mulig resultater.

Programområder og valgfag
Studiespesialisering på Tangen omfatter to 

programområder: Realfag og Språk, samfunnsfag 

og økonomi. På Vg2 og Vg3 velger du selv blant en 

rekke spennende valgfag.

6



98

RESTAURANT- OG MATFAG

Kreative yrker
Skaffer du deg utdanning innen restaurant- og 

matfag, kan du velge hele 11 yrkesveier, som alle 

kjennetegnes av faglig utvikling og ikke minst service, 

kvalitet og kreativitet. Tangen videregående skole 

tilbyr Restaurant- og matfag Vg1 og Vg2.

Grunnlagskunnskap og spesialisering 

Restaurant- og matfag Vg1 lar deg bli kjent med alle 

yrkesmulighetene og gir deg grunnleggende kunn-

skaper for veien videre. Vg2 er året for spesialisering 

og fordypning, og gir deg rett til å søke læreplass i 

bedrift. Det er vanligvis stort behov for lærlinger 

innen restaurant- og matfagene.

Praksis eller påbygg
Etter to år som lærling i bedrift, Vg3, kan du ta fag-/

svennebrev. Om du ønsker det, kan du søke påbygg 

til studiekompetanse etter bestått Vg2 eller Vg3, noe 

som gir muligheter til å studere videre på universitet 

eller høgskole.
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INFORMASJONS-
TEKNOLOGI OG MEDIE-
PRODUKSJON

Framtidsrettet utdanning
Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et 

spennende og allsidig yrkesfaglig utdanningsløp. 

Etter to år kan du søke læreplass i bedrift. 

Spennende yrker
Når du velger dette programområdet, kan du blant 

annet bli IT-utvikler, IT-driftstekniker, mediedesigner, 

medietekniker eller medieprodusent.

Vg1 og Vg2
På Vg1 lærer du å forstå hvordan informasjons-

teknologi, kommunikasjon og design preger 

samfunnet. Du får grunnleggende innføring  

i programvare, teknologi og utstyr. På Vg2 fordyper 

du deg i informasjonsteknologi eller medie-

produksjon.

Veien videre
Gjennom påfølgende utdanning eller praksisplass 

spesialiser du deg i eksisterende og nye fagområder 

innen medier og informasjonsteknologi.
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BYGG- OG 
ANLEGGSTEKNIKK

Bredde og faglig tyngde
20 ulike lærefag er representert i skolens samlede 

fagkompetanse. Her får du et solid grunnlag for 

praktisk opplæring i bedrift.

Vg1
Felles undervisning og yrkesfaglig fordypning bygger 

i stor grad på praktisk erfaring med produksjon, 

tegning og bransjelære. Første halvåret gjør deg 

kjent med hovedprogramområdene, mens andre 

halvår består av fordypning i ett fagområde.

Vg2
Andre året har hovedemner innen treteknikk, tømrer, 

rør, betong og mur, samt ventilasjon, membran og 

taktekking.

Lærling og fagkompetanse
Det er også mulig å søke lærlingplass i betongfaget 

direkte fra Vg1. Skolen tilbyr også kompetanse i 

programfagene på linja.

Som lærling/lærekandidat etter Vg1 og Vg2 kan du få 

fag- eller svennebrev i rundt 180 lærefag.
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MEDIER OG 
KOMMUNIKASJON

Studieforberedende medieutdanning
Medier og kommunikasjon (ME) er et treårig 

utdanningprogram for deg som er kreativ og 

nysgjerrig, og som vil ha solid studiekompetanse. 

Behersker du kommunikasjon og forstår hvordan 

mediene fungerer, står du godt rustet i yrkeslivet. 

ME gir bred innføring i nyttige verktøyer for 

arbeidsplasser der kompetanse i mediebruk og 

kommunikasjon er nødvendig.

Egne mediefag
ME kombinerer fellesfagene med ti timer per uke  

i fagene Mediesamfunnet og Medieuttrykk:

Mediesamfunnet gir deg spennende kunnskap om 

medier, kommunikasjon og reklame.

Medieuttrykk inneholder mye praktisk arbeid og 

lar deg framstille egne medieprodukter.

Medievalgfag
På Vg2 og Vg3 tilbyr vi også medierelaterte valgfag.
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KUNST, DESIGN OG 
ARKITEKTUR

Kreativt utdanningsløp
Kunst, design og arkitektur (KDA) er et utdannnings-

program skreddersydd for deg som vil forberede 

deg til videre studier og samtidig lære mer om 

hvordan byggverk, produktdesign og kunstuttrykk 

blir til.

Kunnskap og ferdigheter
I tillegg til studieforberedende fag har hvert årstrinn 

ti timer programfag innenfor kunst, design og 

arkitektur. Der lærer du å tegne og skape i ulike 

materialer. Du får også kunnskap om steds- og 

byutvikling, estetikk, farger, design, kunst og kultur.

Fleksibelt programområde
KDA fører til studiekompetanse på de fleste 

høgskoler og universiteter. Tar du realfag i tillegg, 

styrker du kvalifikasjonene dine for tekniske studier 

som arkitektur, ingeniørfag og industridesign.
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FRISØR, BLOMSTER, 
INTERIØR OG 
EKSPONERINGSDESIGN

På Vg1 får du praktisk rettet innføring i fagene 

frisør, blomster, interiørdesign og eksponerings-

design. Opplæringen skjer i samarbeid med lokalt 

arbeidsliv, og legger vekt på kundebehandling, 

samarbeid, økonomi, nøyaktighet og utholdenhet.

Du lærer også om komposisjon, form og farge, 

samt stilhistorie, trender og mote. Dessuten får du 

rikelig anledning til utvikle dine praktiske ferdigheter 

og forståelse av hvilke kunnskaper og holdninger 

som er innebygd i et håndverk.

Etter Vg1 kan du søke én av fire Vg2-utdanninger: 

Blomsterdekoratør

Frisør

Interiør- og  eksponeringsdesign

Maskør- og parykkmakerfaget (ikke tilbud  

 på Tangen vgs)

Du kan også søke om opplæring i bedrift etter Vg1.
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PÅBYGGING TIL 
GENERELL 
STUDIEKOMPETANSE

Det er fullt mulig å få studiekompetanse  

i stedet for videre yrkesfagutdanning etter Vg2. 

På Tangen vgs kan du søke påbygg, som det 

populært kalles, dersom du oppfyller ett av disse 

kravene: 

• Gjennomført yrkesfaglig utdanning Vg1 og Vg2

• Gjennomført Vg1 i et studieforberedende 

 utdanningsprogram og Vg2 i et yrkesfaglig 

 utdanningsprogram

• Oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller 

 svennebrev

Tangen vgs tilbyr følgende påbyggingsfag:

Norsk (281 timer)

Matematikk (140 timer)

Historie (140 timer)

Naturfag (84 timer)

Kroppsøving (56 timer) (unntatt for elever med  

 fag- eller svennebrev)

Programfag (140 timer) (unntatt for elever med  

 fag- eller svennebrev)
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RÅDGIVNING, HELSE, 
MILJØ OG SERVICE

Erfarne rådgivere på Tangen vgs hjelper elever 

med videre valg av skole og karriere. Du kan også 

snakke med dem om sosiale og faglige utfordringer.

Skolens helsesykepleiere hjelper elever som 

opplever helseutfordringer og bekymringer. Det er 

kort vei til en fortrolig samtale.

Forebyggerne på Tangen vgs er til stede i miljøet, 

både for elever og skolens ansatte. De bidrar til 

trygge og trivelige omgivelser for læring.

Tangen vgs har også et velfungerende 

Servicetorg, der du får hjelp med praktiske 

spørsmål. IT-avdelingen håndterer elevenes skole-

pc-er og skolens omfattende undervisnings-

teknologi. Biblioteket har faglitteratur og bredt 

utvalg av skjønnlitteratur. Og kantina sørger for et 

variert tilbud av matretter og snacks. 

Mer informasjon på hjemmesida: tangen.vgs.no
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