
TEKNIKK OG INDUSTRIELL 
PRODUKSJON VG1
TIP • Teknikk og Industriell Produksjon

TA TAK I FREMTIDEN!
Kvadraturen videregående skole har et 

mangfold av tilbud og muligheter.

Her er 
- og blir du noe

Høy trivsel og inkluderende miljø

Gode fagmiljøer og dyktige ansatte

Tett kontakt med universitet og næringsliv

STØRST PÅ HELSE OG TEKNOLOGI

▪  Studieforberedende med helse
▪  Studieforberedende med elektro
▪  Idrettsfag
▪   Påbygging til generell  

studiekompetanse

▪  Helse- og oppvekstfag
▪  Elektrofag
▪   Teknikk og industriell  

produksjon (TIP) 

Videregående opplæring

kontakt@kvadraturen.vgs.no38 07 73 00

Tollbodgata 75,  4614 Kristiansand

kvadraturen.vgs.no

Tollbodgata 75

facebook.com/kvadraturen.vgs.no kvadraturenvgs



Et utdanningsprogram som fører fram til yrker innen teknisk industri, 
skipsindustri, teknologindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. 
Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene.

For deg som
 ■ liker å jobbe praktisk
 ■ liker å jobbe med data/IKT
 ■ liker teknikk
 ■ liker å få apparater, maskiner og deler til å fungere
 ■ ønsker en spennende jobb i industrien på land eller offshore

På Kvadraturen videregående skole legger du 
grunnlaget for videre utdanning i flere retninger:

 ■ bilskade, lakk og karosseri
 ■ industriteknologi
 ■ kjemiske prosessfag
 ■ kjøretøy
 ■ maritime fag

Du kan også velge å sluttføre utdanningen på skoler i fylkeskommunen 
som har andre tilbud.

Utdanningen kan gi deg 
en karriere i

 ■ teknisk industri
 ■ skipsindustri
 ■ tekoindustri
 ■ bilindustri
 ■ kjemisk prosessindustri
 ■ oljebransjen

Andre muligheter etter VG2/fagbrev:
■ Påbygging til studiekompetanse
■ Forkurs ingeniør
■ Fagskole eller Y-veien til ingeniør

Fag og timefordeling på VG1 TIP 
Fellesfag:
- Norsk 2t/u
- Engelsk 3t/u
- Matematikk 3t/u
- Naturfag 2t/u
- Kroppsøvning 2t/u

Programfag:
- Produksjon   7t/u
- Tekniske Tjenester   5t/u
- Dokumentasjon og kvalitet  5t/u
- Prosjekt til fordypning   6t/u

TEKNIKK OG INDUSTRIELL 
PRODUKSJON VG1
TIP ■ Teknikk og Industriell Produksjon

Miljøet på kjemiprosess er veldig bra! 
Jeg trives i klassen selv om det er mest gutter.  
Jeg ønsker å jobbe offshore som prosessoperatør 
etter læretid og fagbrev..

Jeg har lyst til å bli bilmekaniker. 
At det er godt betalt gjør ikke noe,
men det viktigste er at jeg liker arbeidet.

Hva sier elevene om utdanningen?

For mer informasjon om utdanningen besøk 
kvadraturen.vgs.no/utdanningstilbud


