
Sortland videregående skole finner du på Sortland, Kleiva og i Øksnes. 
Skolen har regionens største og bredeste tilbud innenfor de studieforberedende  
utdanningsprogrammene. Vi tilbyr musikk/dans/drama, idrettsfag og studiespesialisering. 
 På yrkesfagsida kan vi skilte med naturbruk, grønt og blått, salg/service/reiseliv og 
 helse- og oppvekstfag.

Studiespesialisering er den direkte og naturlige veien til videre utdanning ved høy- 
skoler og universiteter. Sortland videregående tilbyr mange ulike programfag både innen-
for realfag og språk/samfunnsfag/økonomiske fag. Studiespesialisering gir generell studie-
kompetanse, men ved å velge fordypning i realfag etter gitte krav oppnår du også spesiell 
studiekompetanse som flere høyere utdanninger krever.

Musikk, dans og drama med fordypning i musikk gir deg mange muligheter til å utvikle 
deg på instrumentene du velger. Her møter du et sammensveiset miljø der elevene har 
felles interesser og tar vare på hverandre. Du blir med på spennende konsert- og musikal-
prosjekter. Samtidig oppnår du generell studiekompetanse som gjør deg rustet til videre 
studier på universitet og høgskole.

Idrettsfag gir en variert og aktiv skolehverdag. Du får venner for livet, mestringsopplevel-
ser, generell studiekompetanse, ledelseserfaring, samt naturopplevelser. Du blir kjent med 
nye idretter og får utvikle ferdighetene dine i allerede kjente aktiviteter. Idrettselevene 
trekker frem den daglige aktiviteten som en sentral motivasjonsfaktor for å mestre teore-
tiske fag.

Naturbruk gir deg en praktisk og variert skolehverdag! Her kan du å satse på landbruk, 
akvakultur eller fiske- og fangst. Undervisninga gir god innsikt i de ulike yrkene, og du 
velger hvilket fagområde du vil fordype deg i allerede på Vg1. Vi samarbeider tett med 
næringsaktører, og du kommer tidlig i kontakt med næringa. Skolen har internat.

Salg, service og reiseliv gir deg en praktisk yrkesfagsutdannelse. Du får prøve ut  
forskjellige servicenæringer og yrker gjennom variert tverrfaglig arbeid i klasserom og 
praksisarealer på skolen samt arbeidspraksis i bedrift lokalt eller internasjonalt. Med 
fagbrev kvalifiserer du deg til etterspurte, varierte jobber innenfor service og administra-
sjon, salg, reiseliv og sikkerhet. Utdanningen gir også muligheter til å ta y-veien direkte 
inn i høyere utdanning innenfor serviceledelse og markedsføring. 
 
Helse- og oppvekstfag gir deg grunnlag for arbeid med mennesker i ulike livssituasjo-
ner i et samfunn i endring. Dette er starten på en karriere som fagarbeider innenfor helse- 
og oppvekstsektoren. Du lærer hvordan aktiviteter fremmer mestring og utvikling. Du vil 
også få utviklet dine praktiske ferdigheter, engasjement, sosial kompetanse og respekt for 
mennesker, kulturer og tradisjoner.

Innføringsår for minoritetsspråklige er et tilbud for deg som vil ha bedre kunnskap 
og bakgrunn i norsk og sentrale fag fra ungdomsskolen før du begynner på et utdannings-
program. Du bruker ikke av ungdomsretten når du er elev i innføringstilbudet.

Påbygging til generell studiekompetanse er tilbudet til de som ønsker generell  
studiekompetanse etter Vg2 på yrkesfag eller allerede har fagbrev.

Fremdeles i tvil om hva du skal velge?
Sortland videregående skole inviterer til åpen kveld i kantina ved skolested Sortland for 10. klassinger og foresatte fra hele  
Vesterålen. Her får du møte rådgivere, studieleder og avdelingslederne for de ulike avdelingene: Musikk, dans, drama – Studie- 
spesialisering – Idrettsfag – Naturbruk – Helse- og oppvekstfag – Salg, service og reiseliv. Her kan du stille spørsmål og få svar på 
det du måtte lure på om videregående skole.

Velkommen til oss tirsdag 22.2. kl. 17.30 – 20.00!


