
UTDANNINGSPROGRAM

FOR IDRETTSFAG



I skoleåret 2023/24 blir det ca. 530 elever på 

Stend VGS

Studieretninger:

 Idrettsfag (Vg1-Vg3)

 Naturbruk (Vg1-Vg2)

 Allmennfaglig Påbygg (Vg3)

 Salg, service og reiseliv (Vg1-Vg2)

 Klasser med redusert elevtall



UTDANNINGSPROGRAM

FOR IDRETTSFAG

Stend Vidaregåande Skule







HVEM VELGER Å GÅ PÅ IDRETTSFAG?

 De som har ambisjoner som 
toppidrettsutøvere. 

 De som ønsker en aktiv 
skolehverdag med trening og 
aktivitet. 

 Passer for all aktive ungdommer, 
som ønsker å holde seg i form, og 
liker å trene mye og være i 
aktivitet.



Ønsker du å kombinere idrett og utdanning?

 På Stend får du idrettsfaglig 
utdanning samtidig med generell
eller deler av spesiell
studiekompetanse. 

 Dette gir mulighet for videre 
studier ved høgskoler og 
universitet.

 Skolen ligger ved Fanafjorden, 
med et mangfold av flotte 
idrettarenaer i nærområdet. 
Dette gir perfekte forhold for å 
kombinere idrett med skolegang.



Fag og timefordeling



Timefordeling Vg1, Vg2 og Vg3



Rammetimeplan Vg1

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.00

TRENING/ 

Topp-Bredde

TRENING/

Aktivitetslære

TRENING/

Basis

TRENING/

Topp-Bredde

TRENING/

Topp-Bredde

08:45

09:30

10:15

11:00 SKOLE SKOLE SKOLE SKOLE SKOLE

11:45 FELLESFAG FELLESFAG FELLESFAG FELLESFAG FELLESFAG 

12:30

13:15

14:00

14:45

15:30

16:15

17:00

18:00 EGENTRENING/ TRENING I KLUBB

19:00

20:00



Stend Idrettsfag – 2023/2024 – 60 elever

 Kravet til karakterer/akademiske 
prestasjoner

 Kravet til allsidighet

 Trening i fordypningsidrett

 Totalbelastningen

 Godt trent for å kunne trene

 Satsning på alle idretter og den 
enkelte elev

 Man søker ikke topp eller bredde, 
men idrettsfag.



Språktilbud

 Spansk, tysk og fransk.
◼ De som har hatt spansk 

på ungdomsskolen gjennomfører spansk 

2 i 1.- og 2. klasse.

◼ De som hatt tysk eller fransk 

gjennomfører tysk eller fransk i 1.- og 2. 

klasse.

◼ De som ikke har hatt fremmedspråk på 

ungdomsskolen (engelsk eller norsk) må 

ta spansk1 i alle 3 år.



HVORFOR VELGE IDRETTSFAG 

PÅ STEND?

 Eget treningssenter, STEND FITNESS

 Egen fysioterapeut

 Meget gode innendørs treningsforhold i Bjarghallen.

 2 flotte krøllgressbaner på Stavollen.

 Kulturen, godt og trygt sosialt miljø, og mange fine turer i 

løpet av studieløpet.

 Kort vei til buss og flott kantine

 Topp moderne utstyr til bruk i ulike idretter.

 Samarbeid med klubber, idrettslag og fysiologisk testlab på 

Høyskolen på Vestlandet (HVL).

 Spisset toppidrett og Samarbeid med Olympiatoppen Vest



Eget treningssenter!



Tilleggspoeng for prestasjoner

 Ved inntak til året 2023-24, vil man 

kunne søke om tilleggspoeng for gode 

prestasjoner i sin fordypningsidrett
(Søknadsperiode: 01.05.2022-05.05.2023)

◼ 3 poeng – regionalt nivå (0,3 på snittet)

◼ 6 poeng – nasjonalt nivå

◼ 9 poeng – Internasjonalt nivå



KOMPETANSE

 Ved idrettsfaglig utdanningsprogram er man 

kvalifisert for opptak på alle høgskoler og 

universitet. 

 Man kan ta spesiell studiekompetanse ved å 

velge idrettsfag. (4-årig løp-toppidrett)

◼ Tidligere elever studerer nå blant annet: 

økonomi, ingeniør, tannlege, ernæring, medisin, 

kiropraktor, naprapat, sykepleier, idrett, lærer..



TURER og EKSKURSJONER

 I løpet av  alle 3 årene vil det 
gjennomføres turer med 
overnatting i ulike miljø (skog, 
sjø, fjell).

 NB! Elevene må regne med å 
betale opp til 2000 kroner til 
turer. Får ca 4600,- i 
utstyrstipend!

 Elevene må ha alt nødvendig 
utstyr selv. 
Ski, sykkel, treningstøy og 
turutstyr.



Idretter på Stend - spesialister
 Toppidrett 

◼ Fotball, håndball, jetski

◼ Kampsport, roing, friidrett

◼ Turn, sportsdrill, langrenn

 Breddeidrett

◼ Bredde Allsidighet

◼ Bredde Fitness

◼ Bredde Ballaktivitet.

 Friluftsliv 

◼ Turleder sertifisering

◼ Jegerprøven, våttkort, brattkort mm.



Spisset toppidrett (Nytt 2022)
 Spisset toppidrett 

 Innehar eleven er høyt nivå i sin idrett, vil 

denne eleven kunne få spisset

toppidrettsstatus som gir utvidet

oppfølging og opplegg. Dette søker man i VIGO

 Har ikke vi idretten, må eleven ha trener 

fra sin idrett tilgjengelig. Dette må kvalitetssikres på forhånd.

Idretter pr. 2022

◼ Fotball, håndball, jetski, kampsport, 

roing, friidrett, sportsdrill, langrenn, turn



Idretter på Stend – programfag
 Aktivitetslære

◼ Praktisk fag i alle tre år

◼ Utvikling av ferdigheit og meistring står i fokus. 

◼ Sal/hall, i vatn, på barmark og snø/is. 

◼ Turer

 Treningslære
◼ I hovedsak teoretisk fag

◼ Alle 3 år (2,3,5 timer)

Treningsplanlegging, helse, kroppens oppbygging og funksjon,

og anvendt treningslære

 Idrett og samfunn
◼ Teoretisk fag. 

◼ Idrettens verdigrunnlag og utvikling, idrett og helse og 

idrettskritisk tenking.

 Treningsledelse
◼ Teoretisk og praktisk fag

◼ Trener og lederrollen

◼ Aktivitets og treningsledelse



Tenk deg godt om!

 Vi anbefaler at du tenker deg godt om. 

Snakk med rådgiver på din skole om du hva 

som kan passe deg.

◼ Ved STEND tilbyr vi fag innen spesiell 

studiekompetanse på Vg2 og Vg3.

 Matematikk R1, 

 Fysikk 1

 Kjemi 1

 Kjemi 2





Idrettsfag på STEND!
..for deg som mener idrett er en viktig del av hverdagen..



Idrettsfag på STEND!
..for deg som mener idrett er en viktig del av hverdagen..

Velkommen til oss!



Har du spørsmål…….?

Ta kontakt!
Spør avdelingsleder,  

idrettslærere eller kontoret 

Tlf: 55 91 88 00

Mer informasjon finner du på:

www.stend.no

http://www.stend.no/

