
BILSKADE, LAKK
OG KAROSSERI VG2
TIP • Teknikk og Industriell Produksjon

Eksamenskontoret i Vest-Agder

Kursvirksomhet

Fagskole
▪  Maritime fag
▪  Tekniske fag
▪  Helsefag

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



For deg som:
■ ønsker et spennende yrke med mange utfordringer
■ har lyst til å utvikle dine kreative evner innen form og farge
■ ønsker å bruke dine praktiske egenskaper i valg av metoder og utstyr
■ har interesse for styling og spesiallakkering
■ ønsker å jobbe med avansert måle-, sveise- og retteutstyr
■ liker å samarbeide med andre

Velger du VG2 Bilskade, lakk og karosseri kan du velge lærefag i:
■ bilskadereparatørfaget (lette og tunge kjøretøy)
■ billakkererfaget
■ chassispåbyggerfaget (eks. bussproduksjon / ambulanser o.l.)

Eksempel på lærebedrifter:
■ Bilbransjens Opplæringskontor formidler læreplasser

i bilskade og billakkfagene
■ merkeforhandlere med egne karosseri og lakkavdelinger
■ frie karosseri- og lakkeringsverksteder
■ karosserifabrikker og bilpåbyggingsverksteder

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