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TILBUDSTILPASNINGER FOR SKOLEÅRET 2020/21 
Det videre opplæringstilbudet for skoleåret 2021/22 ved de fylkeskommunale 
videregående skolene i Trøndelag er vedtatt i Hovedutvalg for utdanning 
25.11.20. 

Grunnlagsdokumenter, politisk sak og vedtak finner du her i sak HUU 69/20. 

Informasjon, presentasjoner og henvisninger kan leses på 
www.trondelagfylke.no\tilbudsstruktur  

 

Endringer ved skolene våre for kommende skoleår, ut ifra 
dagens tilbud 
 

Skoler som ikke står oppført har ingen vesentlige endringer. 

Oppdal vgs. 
• Idrettsfag med fordypning curling tilbys 
• Vg1 Restaurant og matfag i piloteres i BYF3-modell 
• Vg2 Betong og mur piloteres i BYF3-modell 

Gauldal vgs. 
• Utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv tas ut av skolens 

tilbudsstruktur 

Tiller vgs. 
• Vg2 Idrettsfag med e-sport med 15 plasser etableres 

Strinda vgs. 
• Yrkesfaglig opphenting innen Vg2 Kokk og servitør tilbys 

Thora Storm vgs. 
• 3-årig studieforberedende løp innen Helseservicefag fases ut fra skolens 

tilbud. 
• Vg2 Helseservicefag, YF, økes med 15 plasser 

Malvik vgs. 
• Malvik videregående skole blir nærskole for søkere fra Trondheim 

kommune på studiespesialisering og idrettsfag. Dette endrer ikke 
inntaksordningen for søkere som bor i Trondheim kommune. 

https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/849925?agendaItemId=208399
http://www.trondelagfylke.no/tilbudsstruktur


 

Guri Kunna vgs. 
• Utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv tas ut av skolens 

tilbudsstruktur. 

Åfjord vgs. 
• Vg2 Tømrer tilbys ikke. 

Ole Vig vgs. 
• Vg2 Baker og konditor tilbys. 

Verdal vgs. 
• Vg2 Overflateteknikk piloteres i BYF3-modell. 

Inderøy vgs. 
• Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag tas ut av skolens tilbudsstruktur 
• Vg2 Helsefagarbeider tas ut av skolens tilbudsstruktur 

Mære landbruksskole 
• VG2 Gartnerfag er i nasjonal tilbudsstruktur vedtatt å være et 2+2-løp 

(2 år i skole, 2 år i lære) 

Steinkjer vgs. 
• Studieforberedende tilbud innen Medier og kommunikasjon fases ut fra 

skolens tilbudsstruktur 

Olav Duun vgs. 
• Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign tas ut av skolens 

tilbudsstruktur 
• Vg2 Frisør tas ut av skolens tilbudsstruktur 

Grong. 
• Vg2 Hest- og hovslagerfag tas ut av skolens tilbudsstruktur 
• Vg2 Landbruk og gartnerfag tas ut av skolens tilbudsstruktur 
• Vg2 Skogfag tas inn i skolens tilbudsstruktur 

Nettskolen 
Tilbud i www.trondelagnettskole.no videreføres. I tillegg vil det igangsettes fag 
slik at bl.a. lærlinger kan få muligheten til å oppnå generell studiekompetanse. 
(Norsk, historie, matematikk, naturfag) 
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