I tråd med Internasjonal Strategi
for Trøndelag og satsingen på
Ungdom og Internasjonalisering,
tilbyr Trøndelag fylkeskommune
studiemuligheter i utlandet.
Dette er et svært gode tilbud til de
elevene, men det er et krevende
opplegg som stiller store krav til
elevenes evne til omstilling,
selvstendig og målrettet arbeid.

Søknadsfrist: 1.februar 2018.
På www.Vigo.no

Kontakt:Trøndelag fylkeskommune,
Avdeling for videregående opplæring
Angelika Grande, Internasjonal
Koordinator, mob: 90873125
Fylkets Hus , N-7735 Steinkjer
E-post: inntak@ntfk.no
Web: www.ntfk.no

Hopp
i det!
Studietilbud
i utlandet
Skoleåret
2018
2019

Vg2 studiespesialisering
i Norfolk, Storbritannia

Vg2 studiespesialisering/
studieforberedende i York,
Storbritannia

Vg2 studiespesialisering
i Waterloo, Belgia
Elever fra Trøndelag kan ta Vg 2
studiespesialisering ved Scandinavian School of
Brussels (SSB).
Elever blir tatt inn på grunnlag av karakter fra 1.
termin på Vg1. Etter fullført og godkjent skoleår
ved SSB fullfører elevene Vg3 ved sin
hjemskole.
All undervisningen foregår etter Svensk læreplan,
hovedsakelig på skandinavisk. SSB tilbyr 2
programområder med følgende programfag:
- Studiespesialisering , Realfag
- Studiespesialisering, Språk, samfunnsfag og
økonomi.

Økonomi: Trøndelag fylkeskommune dekker
skolepengene for sine elever.

Elever fra Trøndelag kan ta Vg 2 ved York
College i Storbritannia i samarbeid med Heltberg
International Utveksling (HIU).
Det gjelder følgende utdanningsprogram:
- Studiespesialisering, Realfag, utland
- Studiespesialisering, Språk, samfunnsfag og
økonomi, utland
- Kunst, Design og Arkitektur
- Musikk, dans og drama
- Medier og kommunikasjon, utland
- Idrettsfag
Elevene blir tatt inn på grunnlag av karakterer fra
1. termin på Vg1. Etter fullført og godkjent
skoleår i York, fullfører elevene Vg3 ved sin
hjemskole.

Eleven må selv dekke oppholdsutgifter.
Boutgiftene er £150 per uke. Elevene får dekket
utgifter til buss mellom bosted og skole der det
er nødvendig samt ekskursjoner arrangert av
Norfolk County.

Økonomi: Trøndelag fylkeskommune dekker
skolepengene, oppfølging og
administrasjonsgebyr for sine elever.
Elevene må selv dekke kost, losji og reise: NOK
86400.

Økonomi: Trøndelag fylkeskommune dekker
skolepengene, oppfølging og
administrasjonsgebyr for sine elever. Elevene må
selv dekke oppholdsutgifter: 12000 Euro for et
skoleår som inkluderer kost og losji, samt
enkelte helgeaktiviteter.

Tilbudet er godkjent av Kunnskapsdepartementet
og Lånekassen kan også gi stipend etter
behovsprøving.
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Elever fra Trøndelag kan ta Vg2
studiespesialisering ved ulike skoler i Norfolk.
Elever blir tatt inn på grunnlag av karakter fra
1.termin på Vg1.
Etter fullført og godkjent skoleår i England
fullfører elevene Vg3 ved
sin hjemskole.
All undervisning foregår på engelsk etter
engelske læreplaner.

