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Salg, service og reiseliv vg1
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VG2
valgmuligheter

1. Salg og reiseliv 

Nydalen, Etterstad og OHG

2. Service, sikkerhet og administrasjon

Nydalen, Etterstad og OHG

Dere kan gjøre et omvalg – må da søke vg1
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Fag på vg2

• Fellesfag 9 timer pr uke       

4 t norsk

3 t samfunnsfag

2 t kroppsøving

Programfag + YFF = 26 timer
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Programfag på vg2:

Salg og reiseliv:
• Næring og utvikling
• Markedsføring og innovasjon
• Kultur og kommunikasjon
• YFF (utplassering store deler av året)
Lærefag:
Reiselivsfaget  Salgsfaget
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Programfag på vg2

Service, sikkerhet og administrasjon:

• Yrkesutøvelse og etikk

• Kultur og kommunikasjon

• Administrasjon, service og tjenesteyting 

• YFF (utplassering store deler av året)

Lærefag:

Administrasjonsfaget Sikkerhetsfaget
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• Læretiden delt i to: opplæring + jobb. Du får lønn for 
jobbdelen.

• Får faglig oppfølging i bedriften – du er under 
utdanning (kompetansemål)

• To år ute i bedrift. Avslutter med en fagprøve på 
arbeidsplassen. Utdeling av fagbrev i rådhuset.

Lærling
3. og 4. år
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FAGBREV I REISELIV

• Arbeidsplass innen en rekke virksomheter som for eksempel reise- og bookingbyråer, turoperatører,
jernbaneselskaper, event- og attraksjonsbedrifter, turistkontorer og fergerederier.
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FAGBREV I SALGSFAGET

Jobbe innen salg, markedsføring, drive egen butikk, avdelingsleder innen salg.
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FAGBREV i ADMINISTRASJONSFAGET

En administrasjonsmedarbeider jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, 
service- og informasjonssentre i private bedrifter.
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FAGBREV I SIKKERHET
Som sikkerhetsmedarbeider kan du arbeide i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller i 

større bedrifter som har ansatt egne vektere.
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KRAV

• Bestå vg1 for å komme inn på vg2. Kan komme inn med en stryk hvis det 
er ledig plass, men kommer ikke videre med IV/manglende fag i 
matematikk, naturfag og engelsk

• For å få læreplass bør alle fag på vg1 og vg2 være bestått
(mangler du et fag må dette tas opp før du kan ta fagbrev)

• Alle fag på vg1 og vg2 må være bestått for å ta fagbrev
• Lite fravær og god orden/adferd for å få læreplass
• Konkurranse om plassene (både skoleplass og læreplass)
• Må ha bestått alle fellesfagene fra vg1 og vg2 for å komme inn på 

påbygging 
• Bestå alle fag (fra vg1, vg2 og vg3) for å få generell studiekompetanse
• Viktig å bestå YFF på vg1 og vg2 
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Påbygging til generell studiekompetanse

Vg3 – 3. skoleår (får da ikke fagbrev)

Fag: 10 timer norsk

5 timer matematikk

3 timer naturfag

5 timer historie

2 timer kroppsøving

5 timer programfag

30 timer pr uke

Skoler som har påbygg 30 timer: 

Elvebakken, Hellerud, Hersleb, Kuben, Etterstad, Stovner
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Påbygging etter fagbrev
alle som har tatt fagbrev kan søke på dette

23 timer pr uke:
10 timer norsk
5 timer matematikk
3 timer naturfag
5 timer historie
Får da en unik kombinasjon av fagbrev (arbeidspraksis) og 
generellstudiekompetanse som gir deg gode muligheter på 
jobbmarkedet.
Skoler som har påbygg 23 timer: 

Dagtid: Holtet og Hersleb
Kveldstid: Hellerud
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Muligheter etter fagbrev

• Jobbe – du  har en yrkeskompetanse
• Fagskoler – høyere yrkesfaglig utdanning
• Jobbe og ta påbygging på kvelden eller dag
• Folkehøyskoler
• Studere - ved Høgskolen i Innlandet gjelder ordningen for studiet til 

Bachelor i serviceledelse og markedsføring. Søkere uten generell 
studiekompetanse, men som har fagbrev innen service og 
samferdsel kan tas opp til dette studiet.

• Realkompetansevurdering - Du kan søke med realkompetanse, uten 
generell studiekompetanse. Du må fylle 25 år eller mer det året du 
søker om opptak. Du må også ha relevant praksis eller utdanning, 
som kan veie opp for opptakskravet til studiet. 
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Etter vg3 påbygg til generell 
studiekompetanse

• Søke offentlige høyskoler og universitet
Søker da med karaktersnitt fra vitnemålet. For å se    

karaktersnitt til studier - se Samordnaopptak.no 
• Søke private høyskoler og fagskoler
• Jobbe (ingen yrkeskompetanse)
• Folkehøyskole 

Må bestå alle fag for å få generell studiekompetanse (vitnemål)
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Yrkesfaglig utdanningsprogram gir deg flere
muligheter
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Hva nå?

• Før 1. mars må du bestemme deg for hvilket vg2 du 
velger

• Innhent informasjon selv– vilbli.no, utdanning.no osv

• Tilbud om individuell veiledning/gruppeveiledning 
med rådgiver

• Søker i vigo før 1. mars (rådgiver hjelper dere).
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Ta kontakt

• Send mail til tove.kruger@osloskolen.no eller teams

• Ring eller send sms til 95 86 38 96

mailto:tove.kruger@osloskolen.no
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Nyttige nettsteder

• https://www.vilbli.no/nb/nb/no

• https://utdanning.no/

• https://karriereveiledning.no/

• https://www.samordnaopptak.no/info/

• https://www.inn.no/studier/vare-
studier/bachelor-i-serviceledelse-og-
markedsforing/index.html

https://www.vilbli.no/nb/nb/no
https://utdanning.no/
https://karriereveiledning.no/
https://www.samordnaopptak.no/info/
https://www.inn.no/studier/studietilbud/oekonomi-ledelse-og-innovasjon/bachelor-i-serviceledelse-og-markedsfoering
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Film om det å være lærling

• https://www.youtube.com/watch?v=7872-
QqmCmc

https://www.youtube.com/watch?v=7872-QqmCmc

