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Kom til oss og nå målene dine!
Studiespesialisering har som mål at du skal bli en god student – og godt
forberedt til videre studier! Derfor har vi karriereveiledning for å hjelpe
deg til å finne ditt mål, studietid med lærere som hjelper deg fremover
i skolearbeidet og studieteknikk for at du skal lære mer effektivt.
Vi legger vekt på variasjon og høy kvalitet i undervisningen.
Og vi ser den enkelte elev!
Godt læringsmiljø og god trivsel er viktig for å oppnå de beste
I kroppsøving har du
adgang til klatrevegg
og andre treningsanlegg i Aquarama

resultatene. Som elev på Tangen vil du få tre lærerike og trivelige år!
Linda Jacobsen, avdelingsleder

Studiespesialisering på Tangen er organisert for at
du skal bli best mulig forberedt til videre studier

Fag- og timefordeling
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Hvordan kan du nå målene dine
på Tangen videregående skole?
Studiespesialisering på Tangen har som oppgave å gi deg størst mulig utbytte av
undervisningen – og legge til rette for at du oppnår så gode resultater som mulig.
Vi vil lære deg gode studierutiner, og å ta ansvar for egen læring. Når du har fullført
videregående, vil vi at du skal være godt forberedt til å bli student og kunne nå
målene du setter deg.
For at du skal nå målene dine, tilbyr vi dette:

• Karriereveiledning med rådgiver tidlig på vg1. Du får en egen interessetest
(WIE) som hjelper deg til å finne yrker/studier som passer for deg.

• To timer hver uke er satt av til «Fagmat». Dette er studietid med lærere til-

gjengelige for veiledning. Her kan du gjøre unna lekser, oppgaver og prosjekter.
Elever som deltar får en matbit til arbeidet.

• Kurs i studieteknikk ved skolestart – et praktisk verktøy for å nå målene dine.
Hvordan lærer du best ?

• Godt miljø, mange elevaktiviteter og et moderne skolebygg som gjør
hverdagen trivelig!

• Alle klasserom er utstyrt med 80 tommer interaktive TV-skjermer
som undervisningstavler.

• Dyktige lærere som gir deg variert og motiverende undervisning.
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Hva er det beste med studiespesialisering på Tangen?
RUBEN: Gode lærere. De bryr seg om deg, og vil
at du skal gjøre det bra. Vi har mange lærerike prosjekter
i programfagene.

EMILIE: God og variert undervisning,
og du får hjelp når du trenger det.
Fagmaten er veldig bra.

AMALIE: Ny og fin skole. Her får man lyst til å lære!
Kantina er topp! God mat, rimelige priser og veldig sosialt
i lunsjen.

VEBJØRN: Godt skolemiljø. Det skjer alltid noe!
Fotballturnering, Tangen Talenter, musikk-quiz.
Og så har vi gym i Aquarama!
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Programfag til valg
På vg2 og vg3 skal du velge programfag.
Tabellen viser er fagtilbudene per august 2014.
(Programfagstilbudet kan endre seg avhengig av hvor mange elever
som søker de ulike fagene)

Tangen har Fagmat

– Vi er MER

Det moderne skolebygget har åpne,
innbydende arealer for
sosialt samspill og
tidsmessig undervisning.
Studietid med veiledning og mat:
To timer hver uke kan vg1-elever jobbe med skolefag.
De får hjelp av engasjerte lærere – og de får mat! Over
tredjedelen av elevene møter hver uke for å lese til prøver,
gjøre ferdig innleveringsoppgaver eller forbedre seg faglig.

En romslig kantine
og vestibylen er stedet
for måltider, møter,
arrangementer og
kultur.

De fikk studiekompetanse på Tangen
Anniken

Catharina

Even

Anniken studerer masterprogram på
UiA for å bli lærer.
«Jeg ønsker å bli lærer på Tangen! Det er
mitt mål! En fantastisk skole med gode
lærere som tar vare på elevene. Råd: sett
deg et mål, det vil motivere deg – for egen
læring.»

Catharina er utdannet eiendomsmegler og
startet i 2014 eget firma, «Proffoppgjør AS».
«Det er motiverende, men også krevende å
drive for seg selv! Firmaet mitt tar seg av
kontrakter og oppgjør ved eiendomsomsetning. Tangen forbinder jeg med en kreativ
tid som jeg har mange gode minner fra!»

Even har mastergrad i produktdesign og
presenterte nylig en egenutviklet el-sykkel
på en stor messe i London.
«Inspirasjonen til å bli designer startet
allerede da jeg gikk på Tangen, hvor jeg fikk
mulighet til å bruke og utvikle min
kreativitet.»
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