ELEKTROFAG

PÅ ULLERN
HAR DU DISSE
EL-VALGENE

ELEKTROFAG VG1
På Vg1 får du en grunnforståelse
av alle elektrofagene: Data- og
elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystmer. Du
blir kjent med alle muligheter som
elektrofag gir og du får prøve litt
hvordan det er å jobbe i bransjen.
ELENERGI VG2
På elenergi jobber du med sterkstrøm. Her lærer du det du trenger
for å etter hvert jobbe som for
eksempel elektriker, heismontør
eller signaloperatør. Etter Vg2 kan
du gå ut i lære i 2,5 år og ta fagbrev.
DATA OG ELEKTRONIKK VG2
På data- og elektronikk jobber
du med svakstrøm. Her lærer du
hvordan en datamaskin virker og
hvordan du programmerer en
datamaskin. Etter Vg2 kan du gå
ut i lære i 2,5 år og ta fagbrev.
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JEG LURER PÅ ...

Hvilke mattekurs kan jeg ta?
På Ullern vgs har du mulighet til å
ta både 1P, 1PY og 1T.
Hva betyr det at Ullern sier de er
samarbeidsskolen?
Ullern videregående skole er
en del av Oslo Cancer Cluster
Innovasjonspark. Dette gir elevene
som går på Ullern, og ikke minst
elektroelevene, unike muligheter
for samarbeid med forskere og
arbeidsliv. For eksempel har
elever på Vg2 designet og laget et
vippebord til bruk på laben i Oslo
Cancer Cluster Inkubator.

HVORFOR
ELEKTRO?

Får jeg muligheten til å prøve
meg i arbeidslivet?
Ja, elevene på Vg1 er ute i bedrift
i fire uker og på Vg2 er de ute i
bedrift i seks uker.

Arbeidslivet trenger deg!
Liker du å bruke hode og hender for å
finne ut av tekniske løsninger? Vi tilbyr
elektrofag i en ny, moderne avdeling
med flotte fasiliteter. Vi har fine verksteder og klasserom samt mye nytt og
framtidsrettet utstyr. Her går du to år
i skole og to år i lære for å ta fagbrev.
Det er en fin vei inn i yrkeslivet.
Det satses på yrkesfagene – nå er tiden
inne for å velge nettopp dette!

Hvor kan jeg finne ut mer om
elektrofag?
Du kan ta kontakt med skolen
på mail eller telefon og du må
gjerne komme på besøk til oss.
Du kan også lese mer på skolens
hjemmeside ullern.vgs.no eller på
www.vilbli.no.

HVORDAN
JOBBER VI PÅ
ELEKTROFAG?

På elektrofag jobber vi mye praktisk og
det er en god veksling mellom det prak-
tiske og det teoretiske. Vi har engasjerte
lærere, som gleder seg over å jobbe på
elektro sammen med motiverte elever.
Lærere følger opp hver enkelt elev tett.
Elevene får være med på spennende
prosjekter der de får konkrete oppdrag
gjennom samarbeidet i Oslo Cancer
Cluster Innovasjonspark.
Lurer du på noe?
Kontakt oss gjerne!
Kontaktperson: Margrethe Tschudi
margrethe.tschudi@ude.oslo.kommune.no

BLI EN DEL
AV DETTE!
Se mer på ullern.vgs.no.
Søk Ullern videregående skole.
lik oss!

