
Kvadraturen  
videregående skole 
har en historie helt tilbake til 1812 med 
stolte tradisjoner fra yrkesfagene. Siden 
den gang har skolen endret seg i flere 
omganger når det gjelder størrelse og 
innhold fram mot dagens form og struktur.

I dag er Kvadraturen videregående skole 
en stor kombinert videregående skole 
med et mangfold av utdanningstilbud for 
om lag 1000 elever.
 
Utdanningstilbud:
• Studieforberedende med helse
• Helse- og oppvekstfag
• Studieforberedende med elektro
• Elektrofag
• Idrettsfag
• Teknologi- og industrifag
• Påbygging til studiekompetanse
• Hverdagslivstrening
 
I tillegg har skolen kursvirksomhet samt 
VG3 fagopplæring i skole.  
 
Skolens visjon for læring er “Her er - og 
blir du noe”.  Vi setter eleven i sentrum 
for læringsarbeidet, og gjennom tilpasset 
opplæring skal alle elever bli utfordret til 
å utvikle sosial og faglig kompetanse og 
oppleve mestring. Elevene skal møte dyk-
tige og engasjerte ansatte, som gjennom 
sin klasseledelse bygger relasjoner og 
skaper et trygt og forutsigbart læringsmil-
jø. Undervisningen skal være forsknings- 
og kunnskapsbasert, og samtidig virke-
lighetsnær. Helse og teknologi er skolens 
uttalte utviklingsområder! Postadresse: 

Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand

Besøksadresse:
Tollbodgata 75, Kristiansand

Telefon sentralbord:
38 07 73 00

E-postadresse:
kontakt@kvadraturen.vgs.no

kvadraturen.vgs.no
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Kvadraturen videregående skole er en stor videregående skole 
som tilbyr yrkesfag og studiespesialiserende utdanningsløp.  

Innen yrkesfag har skolen mange ulike utdanningstilbud 
innen helse- og oppvekstfag, elektrofag samt teknologi- og 
industrifag. Her er hovedmodellen to år i skole og to år i 
lære. Utdanningsprogrammene fører frem til de sertifikater 
og fagbrev som kreves for å arbeide innenfor disse fagene, 
innen ett mangfold av yrker.  Og for elever som ønsker å få 
generell studiekompetanse har skolen tilbud om påbygg.

Skolen tilbyr videre studieforberedende med helse og 
studieforberedende med elektro for de som ønsker en 
praktisk ingeniørutdanning eller helsefaglig høyere 
utdanning. Det treårige løpet gir deg studiekompetanse 
til høyskole og universitet med fordypning i teknologifag 
eller helsefag. Opptak i VG1 sikrer 3-årig utdanning. Det 
er også mulig å gå idrettsfag som er en aktiv vei mot 
studiekompetanse.

Kvadraturen videregående har et personale med bred 
erfaring og høy kompetanse som tar våre elevers læring på 
alvor. Vårt motto “Her er- og blir du noe” er utgangspunktet 
for vårt læringsarbeid. Alle elever som begynner på 
Kvadraturen videregående skole kan derfor forvente å 
møte dyktige lærere som tar utgangspunkt i der eleven 
er, uavhengig av hvor de starter på karakterskalaen. 
Vårt mål er å hjelpe elevene til å få mest mulig ut av 
sitt eget potensiale. Undervisningen er forsknings- og 
kunnskapsbasert, og samtidig virkelighetsnær. Helse og 
teknologi er skolens uttalte utviklingsområder!

Lykke til med valg av utdanning og velkommen til vår skole!

Morten Torkelsen,
Rektor

• Vi er opptatt av å se den enkelte elev
• Vi har høye forventninger til elevene, 
• Vi har tro på at alle kan nå sine individuelle mål
• Vi har fokus på å tilpasse opplæringen
• Vi bryr oss, og har et godt støtteapparat rundt elevene
• Vi er en skole med stort mangfold

Studiespesialiserende
• VG3 Påbygging til generell studiekompetanse 
• VG4 Påbygging til generell studiekompetanse  

(med bestått fagkompetanse) 

Studieforberedende
• Studieforberedende med helse
• Studieforberedende med elektro
• Idrettsfag

TIF – Teknologi og industrifag
• VG1 TF 
• VG2 TF 
 - Bilskade, lakk og karosseri
 - Kjemiprosessfag
 - Kjøretøy
 - Maritime fag
 - Industriteknologi

EL – Elektrofag
• VG1 EL 
• VG2 EL 
 - Automatisering
 - Data og elektronikk
 - Elenergi
• VG3 EL 
 - Automatiseringsfaget
 - Dataelektronikerfaget

HO – Helse- og oppvekstfag
• VG1 HO 
• VG2 HO 
 - Helsearbeiderfag 
 - Helseservicefag
• VG3 HO 
 - Helsesekretær
 - Tannhelsesekretær

Alternativ opplæring
• Hverdagslivstrening

På Kvadraturen videregående skole
UtdanningstilbudHer er 

     - og blir du noe

STØRST PÅ HELSE 
OG TEKNOLOGI


