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Om skolen
KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1600 

elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god 

bussforbindelse alle veier. Elevene sier at de trives på KKG. Skolen har et 

mangfold av utdanningstilbud og elevforutsetninger, noe vi mener er en 

berikelse for læringsmiljøet. 

Dette indikerer et ønske om at du skal utvikle deg både faglig, 
personlig og sosialt mens du er elev hos oss. 
KUNNSKAP—KULTUR—GLEDE er verdier vi ønsker at skolen 
skal assosieres med.

Kunnskap — Som elev på KKG kan du forvente høy faglig og pedagogisk 
kvalitet på opplæringen, noe som gir deg et godt utgangspunkt for å lære. 
Internasjonaliseringsarbeid og samarbeid med næringsliv og idrettsklubber er 
en del av skolens virksomhet.

Kultur — Skolens kulturarv er vi stolte av. Beatkunst fra Wennesland-samlin-
gen og annen kunst preger rom og korridorer. Den historiske boksamlingen 
og merkantilt museum er andre kulturskatter. På KKG finner du også et aktivt 
elevråd som deltar i utvikling av skolen. Innslag av musikk, dans og drama på 
tvers av elevgruppene, er andre kulturelle tiltak ved KKG.  

Glede — Som elev på KKG har du en rett til å ha det bra og trives. 
Det mener vi å gjøre ved å fokusere på å skape gode læringsmiljø, både i og 
utenfor klasserommet. Skolens elevkantine og bibliotek brukes i dag som so-
sialt samlingssted, men er også et populært sted for individuelt arbeid 
og samarbeid.

Skolens visjon:  Der du vokser som menneske

Skolens tilbud

For mer informasjon om skolens tilbud og ulike 
internasjonaliseringsprosjekter, besøk skolens 
hjemmeside på: kkg.vgs.no

KKG tilbyr fem ulike utdanningsprogram, der Studiespesialisering og Idrettsfag 
utgjør hovedmengden av elevene. Hos oss kan elever også velge Pre-IB og 
IB, (The International Baccalaureate Diploma Programme). Av yrkesfaglige 
utdanningsprogram har vi Helse- og oppvekstfag og Salg, service og reiseliv.  
HT (Hverdags- livstrening) er tilbudet for elever som skal øve på ferdigheter for 
å mestre hverdagen i forhold til arbeid, bo og fritid.  

Internasjonaliseringsarbeid er en  del av skolens virksomhet, det være seg 
samarbeid med skoler/andre institusjoner i utlandet og elevutveksling. Idrettsfag 
har et nært samarbeid med idrettsklubber, og i flere fag på andre utdannings- 
program er det et tett samarbeid med næringslivet.
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– for deg som tenker å studere 
ved høgskole og universitet etter 
videregående skole.

På Studiespesialisering kan du i Vg2 
og Vg3 velge blant Agders bredeste 
fagtilbud innen realfag, språk, samfunns-
fag og økonomi. I tillegg kan du også 
velge musikk/dans/drama, friluftsliv 
og breddeidrett.

På KKG har du også mulighet til å 
velge Pre-IB (Studiespesialisering med 
internasjonalisering) i Vg1. Her foregår all 
undervisning i matematikk og naturfag på 
engelsk. Dette gir et godt grunnlag for å 
søke IB i Vg2 og Vg3.

Hvorfor velge Studiespesialisering 
på KKG?
Du som velger Studiespesialisering 
bør i utgangspunktet like å arbeide 
med teoretiske fag, og du ser for deg 
videre utdanning på høgskole eller 
universitet. Det brede fagtilbudet gir deg 
store valgmuligheter til å finne fag du 
interesserer deg for.

Innovasjon og ledelse
Har du en gründerdrøm, er dette noe for 
deg.  Her får du sette økonomisk teori ut i 
praksis, jobbe sammen med andre, starte 
og utvikle ungdomsbedrift og skape
verdier for fremtiden. På innovatørlinja 
tar du studiespesialisering med 
økonomifagene entreprenørskap og 
bedriftsutvikling, og markedsføring og 
ledelse. Linja tilbys i samarbeid med Ungt 
Entreprenørskap og Universitetet i Agder.

Samfunnsforskerlinja
Elevene er samlet i vg2 og vg3. Linja 
gir full fordypning i samfunnsfaga og 
solid grunnlag for videre studier og 
samfunnsforskning. Vi jobber tverrfaglig 
og har et tett samarbeid mellom faga. 
Elevene deltar på ulike arrangement og 
konkurranser, og vi samarbeider også 
med UiA.

Realfag med toppidrett
På KKG kan du kombinere toppidrett og 
studiespesialisering med realfag. 
Elevene går i en egen klasse fra Vg1 
til Vg3. Det faglige opplegget er 
skreddersydd for ingeniør-, medisin- eller 
andre realfagsstudier. Elevene har 8-10 
timer trening hver uke sammen med 
andre toppidrettselever eller individuelt.

VG 1

Fellesfag 30 t /uke 
Norsk 4 
2. fremmedspråk 4 
Matematikk 5 
Engelsk  5 
Naturfag 5 
Geografi 2 
Samfunnsfag  3 
Kroppsøving  2

Programfag 5 timer
Elever kan velge ett av 
to programfag i tillegg.
Breddeidrett 1 5

Markedsføring 1 5

VG 2

Fellesfag 15 t/uke 

Norsk 4 
2. fremmedspråk 4 
Matematikk 3   (5) 
Historie 2 
Kroppsøving 2

Programfag 15 timer
3 selvvalgte fag blant 
skolens brede tilbud

VG 3

Fellesfag 15 t/uke 
Norsk 6 
Religion 3 
Historie 4 
Kroppsøving 2

Programfag 15 timer
3 selvvalgte fag blant   
skolens brede tilbud

Struktur på KKG

For mer informasjon om skolens tilbud og ulike 
internasjonaliseringsprosjekter, besøk skolens 
hjemmeside på: kkg.vgs.no

Studiespesialisering Spesielle tilbud
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“ - Birgitte Maaike Feddersen

Hvorfor valgte du 
Studiespesialisering?

“Jeg søkte om å gå på KKG fordi det er en stor skole med 

mange mennesker og muligheter, og fordi den ligger i nærheten 

av der jeg bor. Det faglige nivået er høyere sammenlignet med 

ungdomsskolen, og jeg har fått muligheten til å reise til Nicaragua 

for å delta i et internasjonaliseringsprosjekt KKG deltar i.

“Jeg valgte KKG fordi jeg 

ønsket studiespesialisering 

med mange valgmuligheter. 

Også fordi jeg har hørt fra 

andre at det er en bra skole. 

Jeg er svært fornøyd med 

læringsmetodene, og ikke minst 

læringsutbyttet. Klassemiljøet er 

også bra.

- Ulrik Vestøl Olsen
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“
IB Diploma Programme

– for deg som søker faglige utfordringer med en internasjonal profil

IB er et tilbud på Vg2 og Vg3, og elevene har i Vg1 enten vært elev i Pre-IB-klassen eller i 
en ordinær klasse på Studiespesialisering. På IB (The International Baccalaureate Diploma 
Programme) har elevene færre fag og større fordypning, og nesten all undervisning er på 
engelsk. IB-programmet bygger på en utpreget vitenskapelig tankegang, og elevene har 
forskningsprosjekter i alle fag. Elevene har også vitenskapelig metode og vitenskapsfilosofi 
som eget fag, og forskningsvinklinga gjennomsyrer hele programmet.

Hvorfor velge IB på KKG?
Du som velger IB må være motivert og forberedt på en krevende, men lærerik skolegang. 
Du blir selvsagt kvalifisert for studier i Norge, men  du får også et internasjonalt anerkjent 
vitnemål som gir et meget godt grunnlag for studier i utlandet.

For mer informasjon om IB, gå inn på ibo.org eller 
besøk skolens hjemmeside på kkg.vgs.no

Hvorfor valgte du IB?

“Jeg går Pre-IB (Studiespesiallisering med fokus på 

internasjonalisering). I tillegg til at KKG eneste skolen i Kristiansands-

regionen med med Pre-IB, så virket det for meg som en spennende skole 

med masse å tilby. Etter et halvt år på skolen er jeg fortsatt veldig fornøyd. 

Jeg har fått både flinke lærere og gode venner i klassen. Jeg trives veldig 

godt og ønsker å fortsette til neste år.

- Lisa Coldal

“På IB har vi det beste læringsmiljøet en kan få, og 

det er veldig godt samspill mellom lærere og elever. 

IB gir meg faglige utfordringer som også vil gi resultater 

videre i livet.

- Eivind Gloppestad Abrahamsen

forts. studiespesialisering

76



8 9“
VG 1

Fellesfag 23 t /uke 
Norsk 4 
2. fremmedspråk 4
Matematikk  5 
Engelsk  5 
Naturfag  5

Programfag 12 t/uke 
Aktivitetslære 5 
Treningslære 2 
Toppidrett/breddeidrett 5

VG 2

Fellesfag 18 t/uke 
Norsk 4 
Historie 2 
2. fremmedspråk  4 
Matematikk  3 
Samfunnsfag  3 
Geografi 2

Programfag 17 t/uke 
Aktivitetslære 5
Idrett og samfunn 2
Treningsledelse 2 
Treningslære 3 
Toppidrett/breddeidrett 5

VG 3

Fellesfag 13 t/uke 
Norsk 6 
Religion 3 
Historie 4

Programfag 22 t/uke 
Aktivitetslære 5 
Idrett og samfunn 3 
Treningsledelse 4 
Treningslære 5 
Toppidrett/bredde-
idrett/Friluftsliv 5

Struktur på KKG

Idrettsfag

– for deg som ønsker å kombinere 
skole og idrett og i tillegg få studie-
kompetanse.

På Idrettsfag legges forholdene til 
rette for utdanning og idrett. Du kan 
velge om du vil fordype deg i en 
idrett gjennom faget toppidrett, eller 
om du ønsker å ha en mer variert 
treningshverdag gjennom faget 
breddeidrett. I tillegg til toppidrett 
og breddeidrett har du også andre 
idrettsfag som aktivitetslære, 
treningslære, treningsledelse og idrett 
og samfunn. Felles for alle idrettselever 
er at dagen starter med ei treningsøkt.

Hvorfor velge Idrettsfag på KKG?
Du som velger idrett har et ønske om 
å trene hver skoledag, og du synes det 
er viktig å kunne kombinere idrett og 
skole. Du er også opptatt av å ta vare 
på kroppen din, bli god i en idrett og 
være en del av et godt og sosialt miljø.

TiA—Talent i Agder
Et tilbud for utvalgte elever som 
konkurrerer på høyt nasjonalt eller 
internasjonalt nivå, og som trenger 
individuell tilpasning for å kombinere 
skole og idrett.

Realfag med toppidrett se side 5.

Hvorfor valgte du 
idrett?

“Jeg valgte KKG fordi skolen 

kunne tilby programområdet 

idrett. Jeg er spesielt fornøyd 

med treningene vi får på morgenen. 

Morgentreningene er bra organisert og gir 

gode muligheter for videre utvikling i min 

idrett som er fotball.

- Sander Emanuelsen
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– for deg som har lyst å jobbe med og for mennesker.

Helse- og oppvekstfag er et yrkesfaglig utdanningsprogram der du blant annet lærer om 
sammenheng mellom livsstil og helse, kroppens oppbygning og kosthold. Profesjonell 
yrkesutøvelse, sosial kompetanse og kommunikasjon er også viktige fokusområder. Både 
på Vg1 og Vg2 er du ute i praksis. På Vg1 er fokuset å bli kjent med de ulike yrkesvalga du 
har, og å prøve ut og øve på det du lærer om på skolen. På Vg2 får du viktige erfaringer 
innen yrket du har valgt, og et godt grunnlag for å søke læreplass. KKG tilbyr Barne– og 
ungdomsarbeiderfag på Vg2.

Hvorfor velge Helse- og oppvekstfag på KKG?
Du som velger Helse- og oppvekstfag bør være glad i å jobbe med mennesker i ulike 
livssituasjoner. Dersom du velger Helse- og oppvekstfag står du sterkt rustet for en 
spennende jobb innen helse-, sosial- eller oppvekstsektoren. Samfunnet trenger dyktige 
fagarbeidere med gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Yrkesfag med toppidrett
Du kan søke Yrkesfag med toppidrett på Helse- og oppvekstfag.
Du søker ordinært inntak, og sender skolen mail om hvilke idretten du driver med og 
dokumentasjon på nivå fra klubb eller krets. For å være kvalifisert til Yrkesfag med 
toppidrett må du være aktiv konkurranseutøver på regionalt nivå.
På Yrkesfag med toppidrett erstattes yrkespraksis med toppidrett. Opplæringa foregår 
sammen med skolens øvrige toppidrettselever, 2- 3 ganger hver uke.

Grunnkompetanse 
Grunnkompetanse er for deg som har rett til inntak i videregående opplæring på spesielle 
vilkår. Opplæringas målsetting er jobbkompetanse innen barne- og ungdomsarbeid, og 
den følger nasjonale læreplaner så langt det lar seg gjøre. Du søker om inntak til ordinær 
Vg1 Helse- og oppvekstfag innen 1. februar, og legger ved skjema for tilleggsopplysninger.

Struktur på KKG

Helse- og oppvekstfag

For mer informasjon om Helse- og 
oppvekstfag, besøk skolens hjemmeside kkg.vgs.no

VG 1

Helse- og oppvekstfag

Gir deg kjennskap til 

hele viften av yrkesvalg-

muligheter innen helse-, 

sosial- og 

oppvekstsektoren.

VG 2

Barne- og ungdoms-
arbeiderfag 

Gir deg opplæring relatert til 

arbeid med barn og unge.

VG 3

2 år opplæring i bedrift

Påbygging til generell 

studiekompetanse.
Se mer side 14.

Hvorfor valgte du Helse- og oppvekst?

“Grunnen til at jeg søkte meg inn på KKG var fordi det var der jeg ville inn, 

hadde hørt mye bra om skolen og hadde kjennskap til skolen fra før.

 

En av de tingene jeg er veldig fornøyd med, er skolemiljøet. Jeg føler meg 

utrolig godt tatt imot og de ansatte er helt fantastiske. 

- Sindre Liknes
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Salg, service og reiseliv

– for deg som har lyst å jobbe i servicenæringen, liker å møte mennesker og 
skape positive opplevelser for kunder.

Salg, service og reiseliv er et yrkesfaglig utdanningsprogram der du lærer om kunde-
behandling, service, entreprenørskap, økonomi, kontorarbeid, markedsføring og sikkerhet. 
Både på Vg1 og Vg2 har elevene praksis i bedrift. I tillegg til at du får prøvd ut teorien du lærer 
på skolen i praksis, er dette en fin anledning til å bli bedre kjent med de yrkene du kan ta 
fagbrev i. Et fagbrev innen salg, kontor, sikkerhet, resepsjon, reiseliv, IKT, logistikk (lager) eller 
yrkessjåfør, stiller du sterkt til en jobb med mange muligheter. Et fagbrev innen salg eller 
kontor, gir deg også mulighet til å starte rett på et bachelorstudie på høgskole, uten å gå 
veien om studiekompetanse (Y-veien).

Hvorfor velge Salg, service og reiseliv?
Du som velger Salg, service og reiseliv bør være opptatt av å yte god service, er sosial og 
motivert for å lære nye fag som du vil se nytten av i det daglige. Kanskje går du med en drøm 
om å starte din egen bedrift? Det får du mulighet til gjennom ungdomsbedrift på skolen.

Hvorfor valgte 
du Salg, service og reiseliv?

“Jeg valgte Salg, service reiseliv fordi jeg har lyst å lære om 

bedrifter; drift, økonomi, markedsføring osv. Jeg hadde lyst til å 

jobbe ute i praksis en dag pr. uke. På denne linja er det en veldig 

god mix mellom teori i klasserommet og praksis ute i bedrift. 

Jeg erfarer virkelig at jeg får bruk for den teorien jeg lærer.

- Erling Flo Kleppe

For mer informasjon om Salg, service og reiseliv og Y-veien, 
besøk skolens hjemmeside: kkg.vgs.no

VG 1

Salg, service og reiseliv

Gir deg kjennskap til hele 

viften av yrkevalgmuligheter 

innen Salg, service 

og reiseliv

VG 2

Salg, service og sikkerhet

Gir generell opplæring rettet mot

Salgsfaget, Kontor– og 

administrasjonsfaget og 

Sikkerhetsfaget.

VG 3

2 år opplæring i bedrift

Påbygging til generell 

studiekompetanse.
Se mer side 14.

Struktur på KKG

“Jeg valgte Salg, service og reiseliv fordi jeg 

ville lære mer om kommunikasjon og salgsmetoder. 

Jeg skal bli selger i en stor bedrift.

- Susann Aarhus
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Yrkesfag med toppidrett
Du kan søke Yrkesfag med toppidrett 
på Salg, service og reiseliv. Du søker 
ordinært inntak, og sender skolen mail 
om hvilken idrett du driver med og 
dokumentasjon på nivå fra klubb eller 
krets. For å være kvalifisert til Yrkesfag 
med toppidrett må du være aktiv 
konkurranseutøver på regionalt nivå.
På Yrkesfag med toppidrett erstattes 
yrkespraksis med toppidrett. Opplær-
inga foregår sammen med skolens 
øvrige toppidrettselever, 2- 3 ganger 
hver uke.

Grunnkompetanse
Grunnkompetanse er for deg som har 
rett til inntak i videregående opplæring 
på spesielle vilkår. Opplæringas
målsetting er jobbkompetanse innen 
salgs- service og reiselivsnæringen, 
og den følger nasjonale læreplaner så 
langt det lar seg gjøre. Du søker om 
inntak til ordinær Vg1 Salg, service og 
reiseliv innen 1. februar, og legger ved 
skjema for tilleggsopplysninger.
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Påbygg til generell studiekompetanse

Hverdagslivstrening

– for deg som gjennom tilrettelagt 
gruppe skal få kunnskap og 
ferdigheter om fremtidig arbeid, 
bo og fritid. Her får du et godt 
grunnlag for et meningsfylt og 
mest mulig selvstendig voksenliv.

På Hverdagslivstrening er vi opptatt 
av at den enkelte elev skal bli 
sett, bekreftet og ledet gjennom 
uviklingsstøttende kommunikasjon. 
Allmenndannelse, samspill, mestring, 
verdighet, sunnhet og helse er noe av 
det vi har spesielt fokus på. Inkludering 
i skolemiljøet får vi til gjennom ulike 
samarbeidsprosjekter på tvers av 
utdanningsprogram, det være seg f.eks. 
kanotur, skidag og ulike forestillinger 
med innslag av musikk og drama. 
Vi er stolte av forestillingen SPOR som 
er et samarbeidsprosjekt med Kilden. 
Elevene på HT har en sentral rolle, og 
deltar med øvrige elever på skolen.

– for deg som ønsker studiekompetanse i stedet for å fortsette 
yrkesfagutdanningen etter vg2.

Du oppnår generell studiekompetanse ved å bestå Vg3 påbygg etter bestått Vg1 og Vg2 fra 
et yrkesfaglig utdanningsprogram. På Vg3 påbygg har du 30 timer i uken fordelt på 10 timer 
norsk, 5 timer matematikk, 5 timer historie, 3 timer naturfag, 3 timer kroppsøving, og 5 timer 
med et programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram.
 

Hvorfor velge Påbygg på KKG?
Du som velger Påbygg på KKG bør like å arbeide med teoretiske fag, og se for deg videre 
utdanning på høyskole eller universitet.

For mer informasjon om Hverdagslivstrening, 
besøk skolens hjemmeside på: kkg.vgs.no
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Besøksadresse:

Jegersbergveien 1 – 4630 Kristiansand

Tlf. 38 70 50 00 –kontakt@kkg.vgs.no

kkg.vgs.no

Trykk: 0
7
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