
YRKESMESSEN 2023
TORSDAG 26. JANUAR 2023 KL 17.00 – 20.00

Kleppestø ungdomsskole og Askøy videregående skole

Informasjon om yrkesvalg og skoletilbud i den videregående opplæringen

Askøy Rotary Klubb

ME KD ID BA RM

SR HS MD FD DT

EL TP NA IM ST

 ME  Media og kommunikasjon   KD  Kunst, design og arkitektur   ID  Idrett   BA  Bygg og anlegg   RM  Restaurant og mat    
SR  Salg, service og reiseliv   HS  Helse og oppvekst   MD  Musikk, dans og drama   FD  Frisør, blomster og design   DT  Håndverk og design    

EL  Elektro og data   TP  Teknologi og industri   NA  Naturbruk  IM  Informasjon og medie   ST  Studiespesialisering   
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Søre Myrane 13, 5300 Kleppestø, Tel.:  00, E-post: post.asv@hfk.no

VG1 ELEKTRO OG DATATEKNOLOGI
Vg2 Elenergi og ekom. 
Internasjonal klasse i Erfurt, Tyskland.

VG1 HELSE- OG OPPVEKSTFAG
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag/
Helsefagarbeider.

VG1 STUDIESPESIALISERING
Vg2 + Vg3 Studiespesialisering: Realfag, 
Språk,  samfunnsfag og økonomi. 
Breddeidrett.

Vg2 Studiespesialisering i Erfurt, 
Tyskland.

VG1 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK
Vg2 Tømrer.

VG1 TEKNOLOGI- OG 
INSDUSTRIFAG
VG2 Industriteknologi.

KLASSER MED REDUSERT 
ELEVTALL
Bygg- og anleggsteknikk. 
Helse- og oppvekstfag.

Les mer på:
http://skole.hfk.no/askoyvgs
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Askøy Rotary Klubb vil for 26. gang arrangere yrkesmesse for alle 10.nde klassinger 
på Askøy. Hensikten er fortsatt å orientere elever og foresatte om yrkesvalg og 
utdanningsmuligheter. Deltakelse på messen er obligatorisk for elevene, men  
messen er åpen for alle som er interesserte. 

Da Askøy videregående skole er under ombygging, 
vil Yrkesmessen 2023 bli holdt i Kleppestø 
ungdomsskoles aula. De fleste utstillerne/stands 
blir i denne aulaen, mens noen yrkesfaglige linjer 
vil være åpne på Askøy videregående skole.

På yrkesmessen vil aktuelle skoler og ulike 
bedrifter være representert med stands som gir 
elevene god og nyttig informasjon og rettledning. 
Du finner også nyttig informasjon på en digital 
webside som vil være tilgjengelig for elevene 
også etter yrkesmessen og fram til søknadsfristen 

for videregående skoler. Websiden har denne 
adressen: www.yrkesmesse-askoy.no

Askøy Rotary Klubb ønsker alle lykke til med 
YRKESMESSEN 2023

Det er obligatorisk frammøte for alle 10. klasseelevene og registrering av frammøte 
blir ved inngangen. For å unngå kaos ber vi om at skolene møter slik:

17.00 Kleppestø, 17.45 Ravnanger, 18.30 Erdal/Fauskanger

YRKESMESSEN 

26 år

VELKOMMEN TIL YRKESMESSEN 2023 PÅ ASKØY
som i år arrangeres på Kleppestø ungdomsskole og Askøy videregående skole

Kjære elever og foresatte!
Det er imponerende å tenke på at ti-tusentall 
ungdomsskoleelever og foresatte her på Askøy 
gjennom 26 år har fått verdifull informasjon og 
kunnskap om yrkesvalg og utdannings muligheter 
etter avsluttet ungdomsskole.

Når elevene avslutter ungdomsskolen skal de ta et 
yrkesvalg og velge utdanning.  Det at elevene kan 
få mulighet til å møte bedrifter på en yrkesmesse 
kan være avgjørende for hvilke valg som blir tatt.
Yrkesmessen er derfor en veldig viktig møtearena 
mellom elever, foresatte, bedrifter og skoler. 

Dette er mitt siste år som ordfører i Askøy kommune 
og jeg vil benytte anledningen til å rette en stor 
takk til Askøy Rotary Klubb som tar initiativ til- og 
gjennomfører den årlige yrkesmessen på Askøy.

Lykke til med Yrkesmessen 2023 og yrkesmessene  
i årene som kommer!

Med vennlig hilsen
Ordfører Siv Høgtun

Eli Lexander
President i Askøy RK

Asbjørn Asbjørnsen
Messeansvarlig

John Ivar Solvik
Messebladansvarlig
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Oversikt over programområdene ved de videregående 

skolene som er mest aktuelle for elevene på Askøy

Studieforberedende Yrkesfaglige
ST ID KD ME MD BA EL FD HS DT IM NA RM SR TP

Amalie Skram × (×) × × ×
Askøy × × × × ×
Laksevåg og  
Bergen Maritime vgs × ×1 ×

Fyllingsdalen × (×) × ×3

Knarvik × ×2 ×2 ×2 × ×2

Langhaugen × ×
Olsvikåsen × × ×3

Sandsli × ×
Sotra ×4 × × × × × × ×
Stend × x × ×
Voss vgs × × × × ×
Åsane (×) ×5 × × x ×
Årstad × × × × × × ×
Private skoler
Akademiet x

Bergen private  
gymnas × × ×

Danielsen vgs × ×
Hop vgs × × × ×
Metis × × × ×
Krokeide × × ×

ST Studiespesialisering
ID Idrettsfag
KD Kunst, design og arkitektur
ME Medier og kommunikasjon
MD  Musikk, dans og drama 
BA Bygg og anleggsteknikk
EL Elektro og datateknologi

FD  Frisør, blomster, interiør og 
eksponeringdesign

HS Helse og oppvekstfag
DT  Håndverk, design og produktutvikling
IM  Informasjonsteknologi og 

medieproduksjon
NA Naturbruk

RM Restaurant og matfag
SR Salg, service og reiseliv
TP Teknologi og industrifag

På de neste sidene gir vi informasjon om de forskjellige 
programområdene, hva du kan bli og hvilke skoler som har disse tilbudene.

Oversikten over og skolene nevnt på de neste sidene er programtilbudet som  
gjelder for skoleåret 2022–23. Det kan bli endringer for skoleåret 2023–24.NB! 

1 Tilbyr også EL m/studiekompetanse
2  Tilbyr også BA, HS, TP og EL  

m/studiekompetanse (TAF/YSK)
3 Tilbyr også HS m/studiekompetanse
4 Tilbyr også ST m/teknologifag
5 Tilbyr også BA m/Toppidrett
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Studiespesialisering er et naturlig valg for deg 
som ønsker et høyskole- eller universitets- studium. 
Etter tre år er du kvalifisert til de fleste studium i 
innland og utland. Vg 1 har samme innhold på alle 
skoler.

Med generell studiekompetanse kan du søke de 
fleste studier ved høyskoler og universiteter. 

Du velger fordypning innen 
 - realfag
 - språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer (avhengig av dine fagvalg)
 - matematikk og andre realfag
 - ledelse og økonomi
 - historie, politikk og psykologi
 - språk
 - andre teoretiske fag

Du bør være
 - interessert i å arbeide med teoretiske fag
 - samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 - interessert i å skrive eller regne
 - interessert i kultur- og samfunnsforhold

Arbeidssteder kan være
 -  sykehus, domstol, politistasjon eller 

kommuneadministrasjon
 - advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 - barnehage, skole eller universitet

S T STUDIESPESIALISERING 

RM Restaurant og matfag
SR Salg, service og reiseliv
TP Teknologi og industrifag

De nærmeste skolene som tilbyr 
studiespesialisering:

 y Askøy
 y Amalie Skram
 y Fyllingsdalen
 y Olsvikåsen
 y Sotra

 y Årstad
 y Bergen Private 
Gymnas

 y Danielsen (Privat)
 y Metis (Privat)

Du oppnår studiekompetanse, kan ta 
høyere utdanning og blant annet bli

 y sykepleier, lege eller veterinær

 y ingeniør, jurist eller økonom

 y lærer, psykolog eller forsker

 y eller utdanne deg til andre yrker 

 y med generell studiekompetanse 
kan du søke de fleste studier ved 
høyskoler og universiteter.

med studiekompetanse
Studieforberedende
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Helse- og oppvekstfag omfatter fag innen 
helsesektoren og oppvekstsektoren.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkes-
kompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev).

Du lærer
 - om helsefremmende arbeid 
 - om fysisk og psykisk helse
 - om hvordan kroppen er oppbygd 
 - om kommunikasjon og samhandling
 - om barn og unges utvikling
 - om kost, ernæring og hygiene

Du bør være
 -  omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker 
 - flink til å kommunisere
 - god til å samhandle med andre

Arbeidssteder
 - sykehus eller hjemmetjeneste
 - barnehager eller fritidsordninger
 - apotek, tannlege- eller legekontor
 - fot- eller hud pleie salonger

HS HELSE- OG OPPVEKSTFAG 

Noen av skolene som tilbyr  
Helse- og oppvekstfag:

 y Askøy
 y Fyllingsdalen
 y Knarvik
 y Olsvikåsen
 y Sotra

 y Stend
 y Årstad
 y Åsane
 y Hop (Privat)
 y Danielsen (Privat)

Du kan bli

 y helsefagarbeider, ambulanse-
arbeider eller portør

 y aktivitør eller barne- og 
ungdomsarbeider

 y apotektekniker, helsesekretær 
eller tannhelsesekretær

 y hudpleier, fotterapeut eller ortopedi-
tekniker

med yrkeskompetanse
Yrkesfaglig
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Bygg- og anleggsteknikk omfatter produksjon, 
oppføring, ombygging og vedlikehold av 
bygninger og anlegg med tilhørende tekniske 
installasjoner, hvor det stilles strenge krav til 
kvalitet og sikkerhet.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkes-
kompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev).

Du lærer
 -  produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 -  ombygging og vedlike-hold av bygninger og anlegg
 - om klima og teknologi 
 -  om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger 
 - om kvalitet og sikkerhet
 - materialkunnskap

Du bør være
 -  praktisk anlagt og ha godt håndlag
 - selvstendig og nøyaktig
 - god til å samarbeide 

Arbeidssteder
 -   offentlig eller privat virksomhet
 -  større eller mindre håndverksbedrifter
 -  industri- eller entreprenørbedrifter

BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 

Noen av skolene som tilbyr  
Bygg- og anleggsteknikk:

 y Askøy
 y Knarvik
 y Laksevåg/Bergen 
Maritime

 y Slåtthaug
 y Sotra
 y Stend
 y Voss vgs
 y Årstad

Du kan bli

 y maler, murer, tømrer eller rørlegger

 y vei- og anleggsfag-
arbeider eller asfaltør

 y anleggsgartner eller anleggsmaskinfører

 y stillasbygger, taktekker eller blikkenslager

 y trevaresnekker eller glassfagarbeider

med yrkeskompetanse
Yrkesfaglig
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Elektro og datateknologi omfatter fag-
områder innenfor elektrofagene som auto-
matiserte anlegg, elektriske installasjoner, 
produksjon og overføring av elektrisk 
energi, og innen elektronikk som omfatter 
datasystemer, kommunikasjon, dokumentasjon 
og feil søking.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkes-
kompetanse (med eller uten fag- eller 
svennebrev).

Du lærer
 -  installasjon og vedlikehold av elektriske 

og elektroniske systemer
 -  montering, kobling og programmering av 

elektriske og elektroniske systemer og anlegg 
 - reparasjon av elektrisk utstyr
 - om utvikling av nye elektroniske produkter
 -  konfigurering og programmering 

av utstyr og komponenter
 - sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være
 - nøyaktig og systematisk
 - praktisk anlagt og ha godt håndlag
 - serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 - kreativ og ha godt fargesyn

Arbeidssteder
 - offentlige eller private bedrifter
 - prosess- eller elektronikkindustrien
 - mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
 - data-, fly- eller oljebransjen

EL ELEKTRO OG DATATEKNOLOGI 

Noen av skolene som tilbyr  
Elektro og datateknologi:

 y Askøy
 y Knarvik
 y Laksevåg/ 
Bergen Maritime

 y Sotra
 y Årstad
 y Åsane
 y Krokeide (Privat)

Du kan bli
 y elektriker, elektroreparatør 
eller energioperatør

 y tavle-, signal eller heismontør
 y avioniker eller flymekaniker
 y romteknolog, data- eller 
produksjonselektroniker

 y automatiker eller FU-operatør 
kulde- og varme pumpemontør

med yrkeskompetanse
Yrkesfaglig
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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. 

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkes-
kompetanse (med eller uten fag- eller 
svennebrev).

Du lærer
 - om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 - om automatisering og programmering av roboter
 - om maskiner og produksjonsutstyr
 - om kjøretøy og transport
 - om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 - om helse, miljø og sikkerhet 

Du bør være
 - praktisk anlagt og ha godt håndlag
 - selvstendig og nøyaktig
 - interessert i ny teknologi

Arbeidssteder
 - teknisk og elektromekanisk industri
 - skipsindustrien eller bilindustrien
 - kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 - bilbransjen eller oljebransjen 
 - vare- eller transportbedrifter

TP TEKNOLOGI OG INDUSTRIFAG 

Noen av skolene som tilbyr  
Teknologi og industrifag:

 y Askøy
 y Knarvik
 y Laksevåg/Bergen 
Maritime 

 y Sotra
 y Årstad
 y Åsane
 y Hop (Privat)

Du kan bli

 y aluminiumskonstruktør, sveiser 
eller platearbeider

 y verktøymaker, finmekaniker 
eller låsesmed

 y faglaborant eller operatør i 
kjemisk prosessindustri

 y industrisyer, operatør i trikotasje 
eller vaskerioperatør

 y bilskadereparatør, bilmekaniker 
eller billakkerer

 y logistikkoperatør eller yrkessjåfør

 y anleggsmaskin-, landbruksmaskin- 
eller motormekaniker

 y bore- eller brønnoperatør

 y matros eller motormann

med yrkeskompetanse
Yrkesfaglig
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SR SALG, SERVICE OG REISELIV 

Salg, service og reiseliv fører fram til yrker i 
et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til 
transport. 

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkes-
kompetanse (med eller uten fag- eller 
svennebrev).

Du lærer
 - kundebehandling og salg
 - administrasjon og digitale verktøy
 - økonomisk og bærekraftig drift
 - om entreprenørskap
 - om reiseliv og turisme 
 - planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak

Du bør være
 - høflig og serviceinnstilt
 - interessert i å kommunisere med mennesker
 - åpen for ulike kulturer og tradisjoner
 - organisert, ryddig og strukturert

Arbeidssteder
 - butikker eller egen bedrift
 - kontorer og hoteller
 - vaktselskaper, alarmsentraler eller flyplasser
 - turisme- og reiselivsbedrifter

Noen av skolene som tilbyr  
Salg, service og reiseliv:

 y Amalie Skram
 y Sotra
 y Stend

 y Voss vgs 
 y Metis (Privat)
 y Krokeide (Privat)

Du kan bli

 y salgsmedarbeider eller 
reiselivsmedarbeider 

 y administrasjonsmedarbeider 
eller resepsjonist

 y vekter

med yrkeskompetanse
Yrkesfaglig
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RM  RESTAURANT- OG MATFAG 

Restaurant- og matfag fører fram 
til yrker innen blant annet hotell- og 
restaurantnæringen. Andre arbeidssteder kan 
være sykehus eller helseinstitusjoner, innen 
næringsmiddelindustri eller forretninger.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til 
yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller 
svennebrev). 

Du lærer
 -  om kosthold, næringsmidler og ernæring
 -  tilberedning og servering av mat
 -  behandling av råvarer, mat og drikke
 - om mattradisjoner
 -  om helsefremmende livsstil og hygiene

Du bør være
 -  praktisk anlagt og ha godt håndlag
 - kreativ og nøyaktig 
 - serviceinnstilt

Arbeidssteder
 -  hotell- eller restaurantnæringen
 -  sykehus og helseinstitusjoner
 -  næringsmiddel industrien
 -  bakerier, konditorier eller slakterier
 -  forretninger som selger ferskvarer

Noen av skolene som tilbyr  
Restaurant- og matfag:

 y Fusa
 y Sandsli

 y Sotra
 y Voss vgs

Du kan bli

 y kokk, ernæringskokk eller servitør

 y baker eller konditor

 y pølsemaker eller kjøttskjærer

 y slakter, butikkslakter eller sjømathandler

 y fagarbeider i sjømatproduksjon eller 
industriell matproduksjon

med yrkeskompetanse
Yrkesfaglig
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IM INFORMASJONSTEKNOLOGI 
OG MEDIEPRODUKSJON

Informasjonsteknologi og medieproduksjon. 
På Vg1 lærer du litt om begge fagene 
informasjonsteknologi (IKT) og medie-
produksjon. Etter du er ferdig med Vg1 kan du 
velge fordypning i ett av fagene.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til 
yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller 
svennebrev).

Du lærer
 - idéutvikling og kreativ problemløsning
 -  om brukerstøtte, nettverk, IT-

sikkerhet og programmering
 - innholdsformidling og historiefortelling
 - foto, film og grafisk design
 - kommunikasjon og markedsføring 

Du bør være
 - kreativ
 - Interessert i IT, nettverk og programvare
 - interessert i visuelle uttrykksformer
 - nøyaktig

Arbeidssteder
 - IT-driftsselskaper og IT-avdelinger 
 - multimediebedrifter, reklamebyråer eller forlag

Noen av skolene som tilbyr  
Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon:

 y Amalie Skram
 y Nordahl Grieg

 y Hop (Privat)
 y Krokeide (Privat)

Du kan bli

 y IT-utvikler eller IT-driftstekniker

 y mediedesigner, medietekniker 
eller medieprodusent

med yrkeskompetanse
Yrkesfaglig
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DT HÅNDVERK, DESIGN  
OG PRODUK TUT VIKLING

Håndverk, design og produktutvikling 
omfatter tradisjonelle håndverksfag. Du lærer 
bruk og utforming av ulike materialer, utvikling 
av ideer til ferdige produkt, design og visuelle 
uttrykk, kunst og kultur.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til 
yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller 
svennebrev).

Du lærer
 - håndverksteknikker
 - om ulike materialer
 -  om bærekraftig design og produktutvikling
 -  bruk av skisser og produksjonstegninger
 -  håndverks- og kulturhistorie

Du bør være
 -  interessert i å arbeide med hendene
 -  interessert i å forme og lage gjenstander
 - nøyaktig og utholdende

Arbeidssteder
 -  design- og håndverksbedrifter
 - systuer
 - teater eller opera
 - egen bedrift

Noen av skolene som tilbyr  
Håndverk, design og 
produktutvikling:

 y Knarvik  y Årstad

Du kan bli

 y urmaker, gull- eller sølvsmed

 y kjole- og draktsyer, kostymesyer 
eller bunadtilvirker

 y møbelsnekker, treskjærer  
eller orgelbygger

 y keramiker, skomaker eller smed

med yrkeskompetanse
Yrkesfaglig
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FD FRISØR, BLOMSTER, INTERIØR 
OG EKSPONERINGSDESIGN

Gjennom Vg1 av Frisør, blomster, interiør 
og eksponerings design lærer du litt om 
alle fagene frisør, blomsterdekorasjons- og 
interiørdesign. 

Etter du er ferdig med Vg1 kan du velge 
fordypning mot yrkeskompetansen eller 
fagbrev som blomsterdekoratør, frisør eller 
interiør- og utstillingsdesigner.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til 
yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller 
svennebrev).

Du lærer
 -  design og visuelle uttrykk
 -  videreutvikling av kreative ferdigheter
 -  utvikling og utførelse av ulike teknikker og uttrykk
 -  om stilhistorie og trender
 -  om kommunikasjon og kundebehandling

Du bør være
 -  kreativ og estetisk anlagt
 -  interessert i å arbeide med hendene
 -  interessert i visuelle uttrykksformer
 - nøyaktig og utholdende

Arbeidssteder
 -  blomsterforretning eller blomsterverksted
 -  frisørsalonger eller teater
 -  reklame-, design- og mediebyråer
 - egen bedrift

Noen av skolene som tilbyr  
Frisør, blomster, interiør og 
eksponeringsdesign:

 y Voss gymnas  y Årstad
 y Hop (Privat)

Du kan bli

 y blomsterdekoratør 

 y frisør 

 y interiørkonsulent 

 y utstillings- eller profileringsdesigner

 y maskør- og parykkmaker

med yrkeskompetanse
Yrkesfaglig
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NA NATURBRUK 

Naturbruk omfatter all opplæring i fiske, 
fangst og landbruk.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkes-
kompetanse (med eller uten fag- eller 
svennebrev). 

Du lærer
 -  om naturmaterialer og landskapsutforming
 - om fiske- og friluftssliv
 -  om dyrestell og dyrevelferd
 -  om planteliv og naturprosesser
 - om biologisk produksjon

Du bør være
 - praktisk anlagt
 -  interessert i utendørs arbeid
 -  omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Arbeidssteder
 - landbruk eller skogbruk
 - gartneri eller hagebruk
 - fiske eller fiskeoppdrett
 - reindrift 

Noen av skolene som tilbyr  
Naturbruk

 y Stend
 y Austevoll

 y Voss vgs
 y Fusa

Ta kontakt med den enkelte skole for å 
få vite hvilken spesialisering de har.

Du kan bli

 y gartner eller agronom

 y skogsoperatør

 y hovslager eller hestefaglært

 y fagarbeider i reindrifts faget

 y fisker eller fagarbeider i akvakultur

med yrkeskompetanse
Yrkesfaglig
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ID IDRETTSFAG 

Idrettsfag er et studieforberedende program 
med idrett som spesielt program område.

Med generell studiekompetanse kan du søke 
de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Du lærer
 - om fysisk aktivitet og trening
 - treningsledelse
 - om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 - teoretiske fag

Du bør være
 - interessert i helse og fysisk aktivitet
 - innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
 - god i én eller flere idretter
 -  Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan 

tas inn på grunnlag av opptaksprøve 
eller dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår
 - studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Noen av skolene som tilbyr Idrettsfag:

 y Sotra
 y Stend
 y Åsane

 y Voss gymnas
 y Metis (Privat

Som fordypningsfag:
 y Amalie Skram  y Fyllingsdalen

Ta kontakt med den enkelte skole for å 
få vite hvilken spesialisering de har.

Arbeidssteder kan være:

 y skoler

 y treningssentre eller 
idrettsorganisasjoner

 y behandlingsinstitusjoner

 y militær- og politivesen

med generell studiekompetanse
Studieforberedende
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KD KUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR 

Kunst, design og arkitektur omfatter fag 
som videreutvikler dine kreative evner. Du 
lærer å tegne og utforme gjenstander, om 
kunst og kultur, om steds- og byutvikling og 
teoretiske fag.

Med generell studiekompetanse kan du søke 
de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Du lærer 
 - å tegne 
 - utforming av gjenstander i forskjellige materialer
 - å videreutvikle dine kreative evner
 - om kunst og kultur
 - om steds- og byutvikling
 - teoretiske fag

Du bør være
 - glad i å tegne
 - kreativ
 - interessert i design, form og farge 
 - opptatt av estetikk
 - interessert i å skape noe

Du oppnår
 - studiekompetanse og kan ta høyere utdanning 

Arbeidssteder kan være
 - arkitektkontor eller bygg- og entreprenørbedrifter
 - produksjonsbedrifter eller designbyråer
 - museer, gallerier eller kunstneratelier

Noen av skolene som tilbyr  
Kunst, design og arkitektur:

 y Olsvikåsen
 y Årstad

 y Fusa
 y Voss gymnas

Du kan bli

 y arkitekt, landskapsarkitekt 
eller interiørarkitekt

 y produktdesigner, industridesigner 
eller grafisk designer

 y kunst- og kulturformidler, 
kurator eller kunstner

 y Du kan også utdanne deg til andre yrker 
– med generell studiekompetanse kan du 
søke de fleste studier ved høyskoler og 
universiteter.   

med generell studiekompetanse
Studieforberedende
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ME MEDIER OG KOMMUNIKASJON 

Medier og kommunikasjon omfatter 
forteller teknikker innen tekst, lyd og bilde. 
Du lærer om mediepåvirkning, mediehistorie 
og journalistikk, utforme budskap og layout 
gjennom teoretiske fag og videreutvikling av 
din digitale kompetanse. 

Med generell studiekompetanse kan du søke 
de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Du lærer:
 - fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde
 - om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk
 - å utforme budskap, uttrykk og layout
 - bruk av form, farge, lys og lyd som virkemiddel
 - å videreutvikle din digitale kompetanse
 - teoretiske fag

Du bør ha
 - god skriftlig og muntlig uttrykksevne 
 - estetisk sans og godt fargesyn
 - interesse for informasjonsteknologi og digitale medier

Du oppnår
 - studiekompetanse og kan ta høyere utdanning 

Arbeidssteder
 - aviser eller magasiner
 - reklamebyråer eller kommunikasjonsbyråer
 - produksjonsselskap eller mediebedrifter
 - offentlige bedrifter

Noen av skolene som tilbyr  
Medier og kommunikasjon:

 y Amalie Skram
 y Nordahl Grieg
 y Arna

 y Bergen Private 
Gymnas

 y Metis (privat)

Du kan bli

 y journalist, tekstforfatter eller 
innholdsprodusent 

 y webdesigner, interaksjonsdesigner 
eller spilldesigner

 y lydtekniker, lyd- eller filmprodusent

 y  kommunikasjonsrådgiver eller 
medie- og samfunns konsulent

 y  Du kan også utdanne deg til andre 
yrker – med generell studiekompetanse 
kan du søke de fleste studier ved 
høyskoler og universiteter. 

med generell studiekompetanse
Studieforberedende
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MD MUSIKK, DANS OG DRAMA 

Musikk, dans og drama er et studie-
forberedende program med musikk, dans eller 
drama som spesielle programområder. 

Med generell studiekompetanse kan du søke 
de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Du velger fordypning innen 
 - musikk
 - dans
 - drama

Du lærer (avhengig av dine fagvalg)
 - musikkutøvelse, individuelt og i samspill
 - danseuttrykk, danseteknikker og koreografi
 - skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon
 - å videreutvikle dine kunstneriske ferdigheter
 - teoretiske fag

Du bør være (avhengig av din fordypning)
 - musikalsk og god til å synge eller spille et instrument
 - god i en form for dans 
 - interessert i å spille roller og stå på en scene
 -  innstilt på å øve mye, alene og sammen 

med andre, i og utenfor skoletiden
 -  kreativ - Inntil halvparten av elevene på Vg1 

kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve 
eller dokumenterte ferdigheter. 

Du oppnår
 - studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Noen av skolene som tilbyr  
Musikk, dans og drama:

 y Fyllingsdalen
 y Langhaugen
 y Voss gymnas

 y Bergen Private 
Gymnas

Ta kontakt med den enkelte skole for å 
få vite hvilken spesialisering de har.

Arbeidssteder kan være:

 y teatre eller operahus

 y orkestre, konsertscener eller band

 y sykehjem eller skoler

med generell studiekompetanse
Studieforberedende
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                                         Hjelpeprosjekt 
                                               i Kenya 

 

 

VANNBORING 
Rent vann er livsviktig. To store landsbyer har 
fått dype brønner som de nå driver og 
vedlikeholder selv. 

 

SANITÆRE FORHOLD 
Høsten 2021 har Bogwo Barneskole fått nye 
latriner.  For første gang har jentene fått et eget 
lite rom der de kan skifte sanitetsbind.  Dette er 
i tråd med Rotary’s kampanje «Empowering 
Women and Girls» 

 

 

BYGGING AV SKOLE  
3 år på førskole er obligatoriske i Kenya, men 
mange landsbyer klarer ikke følge dette opp. 
Koguta Village vest i Kenya har nå fått en helt 
ny førskole som de driver selv. 

 

SKOLEGANG 
Over 60 foreldreløse barn eller barn med 
enslige foreldre har fått hjelp til skolegang.  I 
tillegg har 15 ungdommer fått hjelp til å fullføre 
videregående skole på internatskoler. 

 

UTDELING AV MAT 
I 2020 - 2022 har det vært en stor utfordring å 
få tak i nok mat på landsbygdene på grunn av 
smitteregimer og tørke. Familier har fått tildelt 
mat, og det har vært åpent «suppekjøkken» en 
gang i uken i lange perioder.   

 

 

 

 

 

 

2020

Askøy Bokseklubb Askøy Unge Strykere 

2017  
Casper Stornes 

Trialon 

2018 
Celine Larsen 

Bowling 

2019  
Jens Fredrik Solberg 
Låtskriver og artist 

MGP - Kleppestø ungdomssskole 

TALENTPRIS 
for ungdom på Askøy 

Lederopplæring for ungdom 

2020  
Thea Vatshelle 

Kickboksing 

2021 
Ingerid Wiik - seiling 

Ian Bjørsvik - sang 

Ungdomsutveksling 
Ett skoleår i et fremmed land 

Prosjekter for
 ungdom på Askøy

2022
Linea og Andreas Holmedal 

Badminton 

Stipendordninger 
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Stipendordninger 

#bpgfolk

•   Midt i sentrum
•   En inkluderende skole
•   Engasjerte lærere

•   Din egen mentor
•   Din egen mac
•   To fag per dag

www.bpg.no    |     05246

VI HAR ÅPEN DAG 8. FEBRUAR

←
←
←

BPG AD 180x130 Askøy 2022.indd   1BPG AD 180x130 Askøy 2022.indd   1 11.11.2022   13:5311.11.2022   13:53

Metis videregående - litt bedre!
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Trygghet og trivsel er viktig for oss, og vi vet at det er en av de  
viktigste rammefaktorene for at læring skal finne sted. Ved  
oppstart på Metis tar vi oss god tid til å bli kjent med hverandre. 

Åpen dag 9.feb 
Metis videregående inviterer 10.klassinger  

til ÅPEN DAG torsdag 9. februar 2023  
fra klokken 12:00 til 15:00.

 

Hospitering 
Vi inviterer 9. og 10.klassinger på hospitering.  
Velg mellom Salg, service og reiseliv (Business)  

og Medier og kommunikasjon (MK). 

<–  SJEKK UT ! <–  SJEKK UT !

VIDEREGÅENDE

-litt bedre
 Metis.no         metisvideregaendebergen         metis_videregaende
 
 09 321  /  55 32 68 00            Lars Hilles gate 17           vgs.bergen@metis.no

Metis vgs AD Askøy 180x130 2022.indd   1Metis vgs AD Askøy 180x130 2022.indd   1 18.11.2022   14:2818.11.2022   14:28
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INNOMHUS SØKER 
FREMTIDIGE TØMRERE

Innomhus satser på lærlinger. Vi har for 
øyeblikket ti lærlinger hos oss, som ønsker å 

utdanne seg innen tømrerfaget.

Ta gjerne kontakt. 
Lærling ansvarlig:

Per A. Hammer
Per.Hammer@Innomhus.no

 
 

 
 

 
 
 
 
Sotra Vidaregåande skule, Brandalsmyra 61, 5353 STRAUME. T. 57310200. e-post: sov@vlfk.no 

Ein skule for kompetanse og 
utvikling 
Sotra vidaregåande skule er ein kombinert skule 
med studieførebuande og yrkesfaglege 
utdanningsprogram. Vi har to skulestader, på Bildøy 
og i Skogsvåg. 
 
Vi tilbyr:  
Studiespesialiserande 
Studiespesialiserande med teknologifag 
Elektro og datateknologi 
Helse og oppvekstfag 
Restaurant og matfag 
Sal, service og reiseliv 
Teknologi og industrifag 
Idrettsfag 
Påbygg til studiekompetanse 
Bygg og anleggsteknikk  
Tilrettelagt opplæring 
Vaksenopplæring 
 
Lærarane på Sotra vidaregåande skule arbeider 
hardt for at elevane skal få eit høgt læringsutbyte 
og eit triveleg læringsmiljø. 
 
Skulen sin opplæring bygger på verdiane: 
 
Respekt Vi aksepterer og respekterer 

kvarandre. 
Inkludering  Vi anerkjenner at alle er likeverdige 

medlemmer av skulesamfunnet. 
Medansvar Vi har alle rett til- og plikt til å bidra 

til eit godt læringsmiljø. 

ByggMesteren Vest AS
Alt innen tømrerarbeid
www.byggmesteren.no

tlf 56 11 21 01

Tips oss om hva som rører seg på Askøy!
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• Arbeidsliv
• Forretningsjuss
• Skilsmisse

E-post: post@advokatespelid.no

Storebotn Næringspark 55G
5309 Kleppestø

• Tvisteløsning
• Fast eiendom
• Forsvarer

971 54 330

www.advokatespelid.no
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971 54 330
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• Arbeidsliv
• Forretningsjuss
• Skilsmisse

E-post: post@advokatespelid.no

Storebotn Næringspark 55G
5309 Kleppestø

• Tvisteløsning
• Fast eiendom
• Forsvarer

971 54 330

www.advokatespelid.no

O. Solberg Thomsen
Tlf.: 56 14 17 05

Adr.: Storebotn 12b, 5309 Kleppestø
Åpningstider: Man-Fre: 10:00-16:30

Ord.nr.: 965089594
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Bilbransjen trenger deg 
som vil jobbe med bil!

Ønsker du en utdanning med interessante og spennende arbeidsoppgaver?
Er du like flink med hendene som med hodet? Liker du motorer, elektro og mekanikk?
Da er bilbransjen noe for deg!

Midtunheia 22A, 5224 Nesttun • Tlf. 912 45 911 • E-post: info@bilfag-bergen.no • bilfag-bergen.no

Våre utdanningsprogram:

Studiespesialisering VG1

Realfag VG2, VG3

Språk, samfunnsfag og økonomi VG2, VG3

Påbygging til generell studiekompetanse VG3, VG4
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SE HOPVGSKOLE.NO FOR MER INFO
Haugane 9, 5307 ASK - 56 15 78 00 - post@hopvgskole.no

Små klasser og høy voksentetthet
Gratis lunsj og leksefri
Individuelt inntak uavhengig av karakterer

VI TILBYR

VG1 Helse- og oppvekstfag
VG1 Teknologi- og industrifag
VG1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
VG1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
VG2 Industriteknologi
VG2 Informasjonsteknologi
VVG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Leirvikflaten 23, 5179 Godvik 
Tlf. 55 93 77 55

www.brannsprinkler.no

SEKTOR BARNEHAGE KLART
VI KAN

Søknadsfrist 30. mars. 
Har du lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer?

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en videregående opplæring?

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet i et trygt miljø.

• Elektro og datateknologi

• Salg, service og reiseliv

• Informasjonsteknologi og medieproduksjon

• Påbygg til generell studiekompetanse

www.krokeide.vgs.no
facebook.com/krokeidevgs

firmapost@krokeide.vgs.no

instagram.com/krokeide_vgs

Vi hjelper 
deg 
å lykkes!

SEKTOR SKOLE
BEST

MULIG
SAMMEN
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Vi satser på lærlinger!
I år har vi 19 lærlinger i arbeid.  

Disse arbeider innen betong-, murer-  
og anleggsmaskinførerfaget. 

Som lærling hos oss får du god oppfølging.

Besøk vår stand på 
Utdanningsmessen på Askøy!

KLEPPESTØ

Åpningstider:
8-2  (20)

Søndag 9-21

tlf 91 89 51 15

2

KLEPPESTØ

Åpningstider:
8-2  (20)

Søndag 9-21

tlf 91 89 51 15

2

Lokal totalentreprenør  
på Vestlandet:

• Næringsbygg og industribygg
• Rehabilitering
• Stålhaller
• Boligutvikling

Vi bygger kvalitet og tillit

Leirvikflaten 11, 5179 Godvik - Telefon: 55 50 69 00
E-mail: firmapost@larsjonsson.no

NORDIC
FIRE & SAFETY AS

www.nordicfs.no
Totalleverandør av brann- og sikkerhetsutstyr

Maritim

Bygg og Næring

Industri

Offshore

Båtcharter
Kurs & Konferanse

www.maritimetours.no

Postboks 2011, Nordnes - 5817 BERGEN
Telefon: 55 30 80 80 - Fax: 55 30 80 81

Mobil: 416 89 866
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Strusshamn
Kun 419,-/mnd 
for skoleelever

Juvikflaten 14A, 5308 Kleppestø
Tlf.: 56 14 24 50

www.askoykjokken.no
post@askoykjokken.no

Er dEt noE mEr vi 
kan gjørE for dEg?

Vi utfører det meste innen transport, 
terminal og kranbiltjenester.

www.transportoppdrag.no

Ring oss på telefon: 55 15 41 40

Er dEt noE mEr vi 
kan gjørE for dEg?

Vi utfører det meste innen transport, 
terminal og kranbiltjenester.

www.transportoppdrag.no

Ring oss på telefon: 55 15 41 40

Er dEt noE mEr vi 
kan gjørE for dEg?

Vi utfører det meste innen transport, 
terminal og kranbiltjenester.

www.transportoppdrag.no

Ring oss på telefon: 55 15 41 40

Er dEt noE mEr vi 
kan gjørE for dEg?

Vi utfører det meste innen transport, 
terminal og kranbiltjenester.

www.transportoppdrag.no

Ring oss på telefon: 55 15 41 40

  

 

Vi utdanner CNC-operatører 

www.intermec.no 
 

Takk for at du velger 
lett og lokal handel

50 butikker og virksomheter. Gratis parkering og Wi-Fi
kleppesto-senter.no  |            kleppestosenter

www.vuvi.no
Takk for at du velger 
lett og lokal handel

50 butikker og virksomheter. Gratis parkering og Wi-Fi
kleppesto-senter.no  |            kleppestosenter
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Vi jobber hver dag for en grønnere 
maritim næring, gjennom innovasjon 
og smarte bærekraftige løsninger.

FREMOVER
SAMMEN

frydenbo-industri.no
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Vi utfører det meste innen transport, 
terminal og kranbiltjenester.

www.transportoppdrag.no

Ring oss på telefon: 55 15 41 40

Takk for at du velger 
lett og lokal handel

50 butikker og virksomheter. Gratis parkering og Wi-Fi
kleppesto-senter.no  |            kleppestosenter

Takk for at du velger 
lett og lokal handel

50 butikker og virksomheter. Gratis parkering og Wi-Fi
kleppesto-senter.no  |            kleppestosenter

  

 

Vi utdanner CNC-operatører 

www.intermec.no 
 

Juvikflaten 14A, 5308 Kleppestø
Tlf.: 56 14 24 50

www.askoykjokken.no
post@askoykjokken.no

www.infraplast.no  l  post@infraplast.no



28

Vi forsikrer den 
maritime næringen 
I generasjoner har vi delt av vår 
kunnskap og erfaring, jobbet for en 
trygg og bærekraftig utvikling til havs, 
bidratt til å forebygge og håndtere 
ulykker, og vernet om folk og miljø.

Sammen tar vi vare på verdier.

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.www.gard.no

KILDN PÅ ASKØY SKAL 
BLI VERDENS FØRSTE 
NULLUTSLIPPSHAVN 
FOR SJØGÅENDE 
PASSASJERTRAFIKK

Her kommer fremtidens nye og 
grønne arbeidsplasser innen:

Forskning | Fornybare energikilder  
| Ingeniør | Elektro | Mannskap til 
skip og hurtigbåter | Hotell 
| Restaurant | Butikk | Logistikk
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Vi utdanner fremtidensTAKTEKKERE

Søk LÆREPLASS hos oss.

Tlf. 56 57 43 00
Industrivegen 63, 5210 Os

post@floysandtak.no

Vi er nå Norges største, uavhengige taktekkerselskap med nær
60 ansatte som innehar mange års erfaring.

Vi utdanner fremtidensTAKTEKKERE

Søk LÆREPLASS hos oss.

Tlf. 56 57 43 00
Industrivegen 63, 5210 Os

post@floysandtak.no
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60 ansatte som innehar mange års erfaring.
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Vi utdanner fremtidensTAKTEKKERE
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Tlf. 56 57 43 00
Industrivegen 63, 5210 Os

post@floysandtak.no

Vi er nå Norges største, uavhengige taktekkerselskap med nær
60 ansatte som innehar mange års erfaring.

Vi utdanner fremtidensTAKTEKKERE

Søk LÆREPLASS hos oss.

Tlf. 56 57 43 00
Industrivegen 63, 5210 Os

post@floysandtak.no

Vi er nå Norges største, uavhengige taktekkerselskap med nær
60 ansatte som innehar mange års erfaring.

Vi satser på lærlinger!

www.fmgruppen.no/strand-as/

Strand AS er en totalentreprenør i Bergen som har lang erfaring med
totalentrepriser innen bygg- og betongarbeid.

Som en av regionens ledende totalentreprenører, ønsker vi å være sentrale
i både prosjektering og utførelse av arbeid, sammen med utbyggerne.
Vi har per i dag en arbeidstokk bestående av 90 motiverte og dyktige
medarbeidere, de fleste med lang fartstid i Strand.

Selskapets viktigste og fremste ressurs er våre medarbeidere. Gjennom
selskapets kontinuerlige forbedringsprosess skal Strand sammen med sine
medarbeidere bedre sine resultater gjennom effektivisering, nytenking,
engasjement og høyt fokus på HMSK.

 

07 Media, 07 Media Sør,  
Bodoni, Lundeby GF,  
Molvik Grafisk og  
Møklegaard Trykkeri  
har dannet et nytt Kraftsenter 
 innen design, grafisk produksjon, 
medietjenester og logistikk.

aksell.no
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DET BLIR SOM AVTALT!
TLF:  5112 6000        

SANDOYBYGGSERVICE.NO
LÆREBEDRIFT I TØMRERFAGET.

• Studiespesialiserande
• Kunst, design og arkitektur
• Helse- og oppvekstfag 

• barne- og ungdomsarbeidar
• helsefagarbeidar

• Helse- og oppvekstfag med generell 
studiekompetanse 

• Yrkesfagleg grunnutdanning/tilrettelagt HO 
• Arbeidslivstrening 
• Kvardagslivstrening

Kontaktinfo: Tlf.: 55 51 14 00
post.olv@vlfk.no   
https://www.olsvikasen.vgs.no/

Velkommen til åpen dag 02. februar   
2023 klokken 09:00 – 14:00
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  LØNNINGEN & NILSENLØNNINGEN & NILSEN
            MALERFIRMA ASMALERFIRMA AS    

LØNNINGEN & NILSEN
MALERFIRMA AS

NORGES MEST MODERNE SKOLE

BREDT FAGTILBUD

GODT MILJØ

 

 

ELEVENE I 

SENTRUM

Utdanningstilbud:  
• Studiespesialisering 
• Medier og kommunikasjon 
• Service og samferdsel 
 
 
På Studiespesialisering VG1  
har vi spesialtilbud innen  
toppidrett fotball og svømming,  
breddeidrett og realfagsklasser
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Fremmer næringslivets
interesser på Askøy

Mer enn 140 bedrifter er allerede medlem  
– vi har plass til enda flere!

www.askoynf.no

F
r

e
m

m
e

r
 n

æ
r

in
g

s
liv

e
t

s
in

t
e

r
e

s
s

e
r

 p
å

 A
s

k
ø

y
M

er en
n

 14
0

 b
ed

rifter er allered
e m

ed
lem

  
–

 vi h
ar p

lass til en
d

a fl
ere!

w
w

w
.ask

o
yn

f.n
o

Fremmer næringslivets
interesser på Askøy

Mer enn 140 bedrifter er allerede medlem 
– vi har plass til enda flere!

www.askoynr.no

En ledende leverandør av  
tjenester innen reparasjon,  
vedlikehold og levetids- 
forlengelse av kritisk utstyr  
og relaterte tjenester. www.moreld-lifecycle.no
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ASKØY MØBLER
Kleppestø Senter - 5322 KLEPPESTØ

Telefon 56 15 13 00

til alle annonsører og utstillere for støtten til vårt arbeid 
med yrkesveiledning for ungdommen på Askøy.

Takk

Askøy Rotary Klubb

Et fullservice 
regnskapsbyrå  
med lang erfaring 

ELTO Regnskap AS
Aut. regnskapsførerselskap 
Medlem av Regnskap Norge 

Storebotn 72 c   
5309 Kleppestø    
T: 56 15 61 68  
firmapost@eltoregnskap.no   
www.eltoregnskap.no

REGNSKAP AS

Et fullservice 
regnskapsbyrå  
med lang erfaring 

ELTO Regnskap AS
Aut. regnskapsførerselskap 
Medlem av Regnskap Norge 

Storebotn 72 c   
5309 Kleppestø    
T: 56 15 61 68  
firmapost@eltoregnskap.no   
www.eltoregnskap.no
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Vi lyser opp din hverdag
Tlf. 56 15 14 00 / www.askoy-bergenelektro.no

Storebotn 15, 5309 Kleppestø

Alt i byggevarer, hus og hage

www.byggern.no/fauskanger       info@fauskanger.byggern.no

Tlf. 56 15 15 30

Stor på Prosjektutbygging - Byggefelt

AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP

Storebotn 26, 5309 Kleppestø - 56 15 70 00 

kontakt@omesolutions.no www.omesolutions.no
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Som lærebedrift har Framo til sammen over hundre 
lærlinger på fire forskjellige lokasjoner, og vi tilbyr   
opplæring i en rekke ulike fag. 

Hver august tar vi inn nye lærlingekull, og avhengig av 
utdanningen varer læretiden fra 12 til 48 måneder. 

Vi tilbyr en fagopplæring av høy standard, som gir 
deg gode praktiske og teoretiske kunnskaper, samt et    
fagbrev i enden.

Som lærling i Framo får du din egen lærlingeansvarlige    
og tett oppfølging. 

I alle Framo-verkstedene er det egne opplæringsceller hvor 
du kan lære deg de grunnleggende ferdighetene i faget.

I Framo er ingeniører som kan skru gull verdt. 
Derfor deler vi også hvert år ut stipend til lærlinger 
som vil studere videre.

Hos oss er lærlinger en rekruttering for fremtiden! 
Bli med på en spennende reise i Framo. 

Vi tar inn lærlinger følgende steder: 

• Framo Flatøy AS

• Framo Holsnøy AS

• Framo Services AS

• Framo Fusa AS

Ta læretiden din hos oss 

Bli lærling i Framo! 

framo.com/lærling

Ad_apprentice_248x365mm_2019.indd   1 2019-10-29   11:30
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Som elev hos oss blir du første kull som tar i bruk det flotte nye skulebygget vårt.  
Her vil du få tilbod om opplæring i store, lyse klasserom, store verkstader med 
nytt og moderne utstyr og opplæring i mindre verkstadrom for spesielle emne.

Du vil og finne ei stor og moderne kantine, godt utstyrt bibliotek og elevteneste 
som hjelper til med å skape ein trygg og god skuledag for alle.

Velkomen som søkjar og som elev.

Med venleg helsing frå alle oss tilsette ved Askøy vgs

Oddvar Skråmestø
Rektor 

Askøy vgs tar i bruk nytt skulebygg  
ved skulestart 2023.



SLB-
Priv

Pionerer innen 
undervannsteknologi

OneSubsea har til sammen 800 medarbeidere på Sandsli og Horsøy. 
Vi er stadig på utkikk etter entusiastiske medarbeidere som ønsker 
å jobbe sammen mot nye mål og rekorder innen 
undervannsteknologi. 
Vi har industrimontør- og logistikk lærlinger.

www.onesubsea.com
career@onesubsea.slb.com
Horsøyvegen 165, 5308 Kleppestø
55 95 50 00


