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Risør videregående skole 

En kombinert videregående skole med studiefor-
beredende og yrkesfaglige utdanningsprogram. 
Skolen ligger i Risør kommune, lengst øst i Agder. 
Skolen har ca 200 elever.

Kjære elev!
Det gleder meg at du vurderer å søke på Risør 
videregående skole.
 
Vi er en liten skole hvor elevene kjenner hverandre 
og tar vare på hverandre.

Lærerne på vår skole har tid til å se og gi plass til 
elevenes nysgjerrighet og mestring. På Risør 
videregående skole gir vi deg utfordringer som 
bidrar til å forme deg og gjøre deg klar for et 
yrkesliv eller videre studier. Vi tar deg på alvor, 
stiller krav og støtter deg slik at du kan oppdage 
muligheter du ikke trodde fantes. 

Velkommen til din fremtid, velkommen til Risør 
videregående skole!

Hilsen
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Utdanningsprogram:
Studieforberedende
• Studiespesialisering - Vg1, Vg2 og Vg3
 • Realfag
 • Språk, samfunnsfag og økonomi

Yrkesfag
• Vg1 Elektro og datateknologi
• Vg2 Elenergi og Ekom
• Vg1 Informasjonsteknologi og 

       medieproduksjon
• Vg2 Informasjonsteknologi
• Vg1 Salg, sevice og reiseliv
• Vg2 Salg og reiseliv
• Vg1 Teknologi- og industrifag
• Vg2 Industriteknologi

Annet
• Innføringsklasse for minoritetsspråklige 
• Vg3 Fagopplæring i skole
• Praksisskole for lærerstudenter

Vi tilbyr:
• Bredt fagtilbud med fordypning innen mange 
   fagområder
• Dyktige, omsorgsfulle og høyt motiverte lærere
• Godt og trygt elevmiljø
• Fokus på klima, energi og miljø
• Studiesenter der du kan få hjelp av 
   bibliotekar, elevadministrator og 
   IKT-medarbeider
• Verksteder for yrkesfagene
• Tett samarbeid med lokalt næringsliv
• Ungdomsbedrifter og opplæring i bedrift
• Elevkantine 
• Studieturer og ekskursjoner i inn- og utland
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Studieforberedende 
Risør videregående skole tilbyr Vg1, Vg2 og Vg3 
studieforberedende.

Studieforberedende er utdanningsprogrammet for 
deg som har planer om å ta utdanning ved høgskole 
eller universitet. Risør videregående skole tilbyr 
fordypning innen realfag og språk, samfunnsfag og 
økonomi. 

Risør videregående skoles fagtilbud gir deg 
mulighet for å oppnå både generell og spesiell 
studiekompetanse etter tre års opplæring. Slik kan 
du kvalifisere deg til inntak ved alle typer høyere 
utdanning.

Som elev ved Risør videregående skole vil du møte 
profesjonelle, dyktige og omsorgsfulle lærere,som 
gir deg tett faglig oppfølging. 

Risør videregående skole tar din framtid på alvor. 
Gjennom tverrfaglige prosjekter får du trening i 
idéutvikling og kreative prosesser. Du får erfaring 
som gjør at du kan bli en person som forstår, 
forandrer og forbedrer verden.  
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Studiespesialisering
Utdanningsprogrammet for studiespesialisering 
omfatter programområdene:

• Realfag
• Språk, samfunnsfag og økonomi

Dette er et treårig løp og fører fram til 
studiekompetanse. Hvert programområde består 
av fellesfag, felles programfag og valgfrie 
programfag.

Vg1 studiespesialisering
I Vg1 har elever 30 timer per uke med 
fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, 
naturfag, samfunnsfag, geografi, fremmedspråk og 
kroppsøving.

Matematikk i Vg1 har to retninger: teoretisk og 
praktisk. Den teoretiske retningen er grunnlaget 
for matematikk i programområdet for realfag. 
Risør videregående skole tilbyr fremmedspråkene 
italiensk, spansk, fransk og tysk. Hvilke 
fremmedspråk som tilbys de enkelte skoleår vil 
variere.

Vg2 og Vg3 studiespesialisering
I Vg2 må du velge programområde. Ved Risør 
videregående skole kan du velge realfag eller 
språk, samfunnsfag og økonomi. Fagtilbudet kan 
variere noe fra år til år, men du vil alltid kunne få 
full fordypning innen valgt programområde. 
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Realfag
Innen studiespesialiserende utdanningsprogram 
tilbyr skolen muligheten for valg av programfag 
som kan gi minst 4 realfagspoeng. Det  er det 
maksimale antall tilleggspoeng som gis i forhold 
til innsøking til høgskoler og universiteter. Skolens 
tilbud tilfredsstiller alle krav til generell og spesiell 
studiekompetanse for inntak på alle høgskole- og 
univeritetsstudier i Norge.

Innen programområdet må du velge minst to 
programfag som du har både i Vg2 og Vg3.            

Vi tilbyr:
• Matematikk R1 og R2
• Biologi 1 og 2
• Kjemi 1 og 2
• Fysikk 1 og 2
• Breddeidrett kan velges som valgfritt 

programfag
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Språk, samfunnsfag og 
økonomi
Innen programområdet må du velge minst 
to programfag som du har både i Vg2 og Vg3. 

Vi tilbyr:
• Psykologi 1 og 2
• Sosiologi og sosialantropologi
• Sosialkunnskap
• Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2
• Breddeidrett kan velges som valgfritt 

programfag

Disse programfagene kan variere noe fra år til år.

Risør videregående skole er en FN- skole og 
jobber med å inkludere FNs bærekraftsmål i 
undervisningen.
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Elevtjenesten
Elevtjenesten består av personer som jobber med 
elevene utenom undervisning. Vi har en skole som 
jobber for at elevene skal trives og bli sett. Hos 
består elevtjenesten av: 

• rådgiver 
• bibliotek
• elevadministrator
• fagarbeider
• IKT
• kontor

Noen eksempler på hva vi kan hjelpe med: 
• Lånekassa
• busskort
• søknad til videreutdanning
• lån av bøker
• PC-hjelp
• informasjon om fagtilbud
• elevrådsamarbeid

Terskelen for å ta kontakt med en i elevtjenesten 
skal være lav.

Elevene har i tillegg til rådgiver tilbud om 
helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier på skolen.

Skolen har tett samarbeid med:
• politi
• NAV
• kommunen
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Innføringsklasse
Dette er et tilbud for deg mellom 16-20 år, som har 
kort botid i Norge, og ikke har norsk som morsmål. 

Tilbudet skal gi deg kunnskaper og ferdigheter 
slik at du er bedre forberedt til å gjennomføre 
videregående skole.

I innføringsklassen arbeider du med fagene norsk, 
engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og 
kroppsøving. 

I tillegg får elevene karriereveiledning og 
orientering om utdanningssystemet.

Tilbudet gjelder i inntil 2 år og du vil ha mulighet 
til å fullføre grunnskolen med karakterer og 
avlegge grunnskoleeksamen.

Det legges til rette for at elevene kan hospitere i 
bedrifter og i andre klasser på skolen.

:
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Yrkesfag 
Vi tilbyr følgende yrkesfag:
• Elektro og datateknologi
• Informasjonsteknologi og medieproduksjon
• Salg, service og reiseliv
• Teknologi- og industrifag

Som elev i et yrkesfaglig utdanningsprogram vil 
du normalt ha to år i skole og to til to og et halvt 
år som lærling i bedrift. Etter læretiden kan du 
avlegge fagprøve og få fagbrev.

Ønsker du å studere ved høgskole eller universitet, har 
du følgende muligheter:
• Påbygg etter Vg2 eller fagbrev
• Fagbrev kan og kvalifisere for direkte inntak til 

enkelte studieløp på høgskole og universitetet.

Som elev ved et yrkesfaglig utdanningsprogram vil du 
møte profesjonelle, omsorgsfulle og dyktige faglærere 
som gir deg tett faglig oppfølging. 
I yrkesfagene vil opplæringen foregå i skolens godt 
utstyrte verksteder og spesialrom. 

Vi legger stor vekt på å gjøre undervisningen praktisk 
og variert gjennom:
• utpassering i lokalt næringsliv
• etablering i ungdomsbedrift
• bedriftsbesøk
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Elektro-og datateknologi
Du som velger elektro- og datateknologi vil lære 
å jobbe nøyaktig, sikkert og systematisk, og være 
serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet 
er også viktig, både for å kunne løse konkrete 
oppgaver og for å utvikle nye produkter.
I utdanningsprogrammet for elektro -og 
datateknologi er det to fagområder:

• Elekroniske kretser og nettverk
• Energi og styringssystemer

Utdanningen er variert og passer like godt både 
for gutter og jenter. Foruten teori er det mye 
måleøvelser og praktisk arbeid. 

Det jobbes mye med koblinger, montasje av kabel, 
brytere, følere, kretskort og motorer.
 
Skolen tilbyr også Vg2 Elenergi og EKOM.

Med EKOM menes all form for elektronisk 
kommunikasjon og den infrastrukturen som må 
være tilstede for at kapasitetskrevende tjenester 
skal fungere.
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Teknologi- og industrifag  
Du som velger teknologi- og industrifag bør ha 
praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. 

Du bør både kunne arbeide selvstendig og 
samarbeide med andre. 

Vg1 teknologi- og industrifag gir søkemuligheter for 
omtrent 70 fagområder. Utdanningsprogrammet gir 
muligheter innen mange yrker med arbeidsplasser i 
store og små industribedrifter, i skipsfart, olje- og 
gassinstallasjoner og reperasjon av lette og tunge 
kjøretøy og anleggsmaskiner.

Vg2 industriteknologi gir utdanning innen indu stri-
fagene CNC-maskinering, industrimekaniker, industri -
montør, plate og sveis, industrirør og aluminiums-
konstruk sjon. 

Både Vg1 og Vg2 har et nært samarbeid med lokalt 
nærings liv. 
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Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon 

Digitale løsninger er over alt: i systemene på
skolen og på jobb, samt bak fasaden når vi 
slapper av, strømmer eller er sosiale. Dette 
utdanningsprogrammet tar deg under overflaten 
og lærer deg hvordan man utformer digitale 
grensesnitt, systemer og produkter.

Det første året er det samme for alle elever 
på dette yrkesfaglige utdanningsprogrammet. 
I løpet av Vg1 får du spennende innføring i 
programmering, kommunikasjon, design og 
teknologi.

• konseptutvikling og programmering
• produksjon og historiefortelling
• teknologiforståelse

På Vg2 velger du retning. Enten fordyper du deg i  
medieproduksjon eller i informasjonsteknologi. 

Risør videregående skole tllbyr skoleåret 2023-2024 
Vg2 Infornasjonsteknologi.

Velger du IKT-veien, kan du jobbe i IT-
driftsselskaper, IT-avdelinger eller IT-
utviklerfirmaer. Du kan også jobbe med IT-
brukerstøtte på større arbeidsplasser. 

 
 



Teknologi- og industrifag  
Du som velger teknologi- og industrifag bør ha 
praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. 

Du bør både kunne arbeide selvstendig og 
samarbeide med andre. 

Vg1 teknologi- og industrifag gir søkemuligheter for 
omtrent 70 fagområder. Utdanningsprogrammet gir 
muligheter innen mange yrker med arbeidsplasser i 
store og små industribedrifter, i skipsfart, olje- og 
gassinstallasjoner og reperasjon av lette og tunge 
kjøretøy og anleggsmaskiner.

Vg2 industriteknologi gir utdanning innen indu stri-
fagene CNC-maskinering, industrimekaniker, industri -
montør, plate og sveis, industrirør og aluminiums-
konstruk sjon. 

Både Vg1 og Vg2 har et nært samarbeid med lokalt 
nærings liv. 
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Salg, service og reiseliv
 
Liker du å jobbe med mennesker? Ønsker du deg 
en allsidig og etterspurt utdanning? Eller har du en 
drøm om å starte egen bedrift? 

Da er Salg, service og reiseliv noe for deg!

Du lærer

•  markedsføring, entreprenørskap og innovasjon
•  reiseliv og turisme
•  kundebehandling og salg
•  planlegging og gjennomføring av arrangement
•  digitale verktøy
•  økonomisk og bærekraftig drift

Aktuelle arbeidssteder etter fagbrev

•  kontorer og hoteller
•  turisme- og reiselivsbedrifter
•  butikker eller større bedrifter
•  vaktselskaper, alarmsentraler eller flyplasser
•  egen bedrift

Vi gjennomfører turer i både inn- og utland som en 
del av undervisningen.
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Smarthus
Risør videregående skole har i samarbeid med UIA 
startet et smarthus prosjekt, hvor vi utvikler en 
troverdig læringsarena innen:

• elektro- og datateknologi
• teknologi- og industrifag
• helse og velferd

Læringsarenaen vil være gjenstand for utprøvning 
av teknologi og undervisningsopplegg, for å finne ut 
hvordan vi skal lære oss ny teknologi. 

I smarthusprosjektet skal vi samarbeide på tvers av 
fag, men også med leverandører og lokalsamfunn.

Dysleksivennlg skole
I 2021 ble skolen sertifisert som Dysleksivennlig 
skole. Vi har gode systemer for å kartlegge, sette i 
gang og gjennomføre tiltak for elever som har 
utfordringer med lese- og skrivevansker, 
matematikkvansker og språkvansker. Vi arbeider 
for et inkluderende miljø for alle våre elever. 

Vi kartlegger alle elever ved skolestart, og følger 
tett opp elever med behov for tilrettelegging.  
 
Tilrettelegging, kan være hjelp til installering og 
bruk av hjelpemidler, som:

• Lingdys 
• lydstøtte («Tale til tekst»)
• digitale bøker med opplesing

Hjelp til å søke om fritak for vurdering sidemål 
eller tilrettelegging til eksamen. 

Les mer på: https://dysleksinorge.no/
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Besøksadresse:  
Sirisvei 8
4950  Risør 
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Velkommen til Risør videregående skole!

Postadresse:
Pb 788 Stoa
4809 Arendal

Takk til elever og ansatte for bidrag.

Tlf: 37 14 42 20
kontakt@risor.vgs.no
www.risor.vgs.no


