
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

STUDIEFORBEREDENDE
MED HELSE

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) 

kontakt@kvadraturen.vgs.no38 07 73 00

Tollbodgata 75,  4614 Kristiansand

kvadraturen.vgs.no

Tollbodgata 75

facebook.com/kvadraturen.vgs.no kvadraturenvgs



FELLESFAG
Norsk  4t

Matematikk 1P/1T       5t

Naturfag  5t

Kroppsøving  2t

SAF        3t

Antall uketimer: 36t

Norsk         4t

Engelsk  5t

Kroppsøving  2t

Matematikk 2P/R1       3/5t

Antall uketimer: 36/34t

Norsk           6t

Historie  5t

Kroppsøving  2t

Antall uketimer: 30t

HELSE
Studieforberedende med

En aktiv vei mot studiekompetanse
På denne studieretningen får du studiekompetanse som gir deg grunnlag for å 
komme inn på de fleste utdanninger på universitetet og høyskoler. Studieretningen 
er spesielt tilpasset deg som vil ta høyere utdanning innen helse, oppvekst og 
sosialfag, men med studiekompetanse kan du søke deg inn på de fleste utdanninger.

I tillegg til generell studiekompetanse kan du få fordypning i realfagene du trenger 
for å komme videre på enkelte studier med krav om spesiell studiekompetanse, 
f.eks. lege og tannlegestudier. Skal du f.eks. videre innen sykepleie, vernepleie, 
barnevernspedagog eller sosionom, kan det være programfag som sosiologi, biologi, 
sosialkunnskap el.l. som er det rette for deg. En dyktig lege, sykepleier, sosionom o.s.v 
har også kunnskap om faget, denne linja gir deg derfor et fortrinn ved at du også får 
programfag innen helsefag som del av opplæringen.

VG1
Helsefremmede arbeid  7t
Kommunikasjon og         5t
samhandling

Yrkesutøvelse  5t

VG2
Kommunikasjon og          5t
samhandling

Yrkesutøvelse  5t

2 valgfrie programfag: 10t
(Sosiologi, Psykologi 1, 
Biologi 1, Kjemi 1*, Kjemi 
2*, Fysikk 1*, Matematikk 
S2*/R2*)

VG3
Helsefremmede arbeid  7t

2 valgfrie programfag: 10t
(Sosiologi, Psykologi 1, 
Biologi 1, Kjemi 1*, Kjemi 
2*, Fysikk 1*, Matematikk 
S2*/R2*)

Timefordeling pr. uke

* - Fagene som kreves for å gå videre på medisinstudier i Norge. For alle andre kan det velges fritt blant alle 
programfagene på VG3


