
APOTEKTEKNIKK

https://ullern.vgs.no/


 Du liker å kommunisere og er  
interessert i legemidler og helse

 Du har lyst til å jobbe med  
mennesker

 Du ønsker å bruke kunnskapene 
dine for at andre skal føle seg trygge

 Du har skjønt at apotek- og  
legemiddelbransjen er en spennende 
karrierevei

 Du ønsker kort vei til yrkeslivet 
med muligheter for videre utvikling

 Du ønsker en interessant jobb med 
gode lønns- og arbeidsbetingelser

GODE GRUNNER  
TIL Å VELGE 

APOTEKTEKNIKER
YRKET:



På Ullern videregående skole utdanner 
vi hvert år rundt 30 apotekteknikere. 
På øvingsapoteket «Tabletten» trener 
vi på praktisk apotekarbeid. Alt ut-
styret er nytt og oppdatert til dagens 
apotek standard. 

Alle lærerne har yrkesbakgrunn fra 
apotek og helsevesen, i tillegg til 
pedagogisk utdannelse med fokus på 
yrkespedagogikk. 

Arbeidet med skolefagene er tverr-
faglig og retter seg mot praktisk 
apotekarbeid med kunden i fokus. To 
dager i uken har elevene praksis på 
et apotek. Her følger elevene en egen 
opplæringsplan som skolen utarbeider 
og følger opp i praksis apoteket. 

Skoleåret avsluttes med standpunkt-
karakterer i alle fag og en tverrfaglig 
praktisk eksamen. Utdannelsen gir 
Autorisasjon som helsepersonell 
etter gjeldende regler fra Statens 
autorisasjons kontor for helsepersonell.

Lurer du på noe?  
Kontakt oss gjerne!

Kontaktperson:  
Marianne Ueland Coucheron  
marianne.ueland.coucheron@ude.oslo.
kommune.no

VG3 APOTEKTEKNIKK

PROGRAMFAG

Helsefremmende arbeid 371 t

Kommunikasjons og samhandling 139 t

Yrkesutøvelse 417 t

FELLESFAG

Kroppsøving 56 t

FAG OG TIMEFORDELING

For å komme inn på Vg3 Apotekteknikk 
må du ha tatt Vg1 helse- og oppvekstfag 
og Vg2 helseservice.
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BLI EN DEL  
AV DETTE! 

lik oss!

Se mer på ullern.vgs.no.

Søk Ullern videregående skole.

Ullern videregående skole holder til i et 
nytt bygg, som vi deler med forskere, 
bedrifter og sykehus. I det helsefaglige 
miljøet i Oslo Cancer Cluster 
Innovasjons  park er samarbeidsmulig-
hetene mange. Elevene på Ullern får 
mulighet til å lære i tett samarbeid med 
sykehusansatte, næringslivsledere og 
forskere i verdensklasse.

UTDANNING + 
FORSKNING + 
ARBEIDSLIV

https://www.facebook.com/ullernvgs/?fref=ts
https://ullern.vgs.no/

