
Velkommen til informasjonsmøte 
om Metis videregående



Skolen vår



Midt i Bergen sentrum



Blokkdager



99 % Fullfører



En trygg skolestart



Egen mentor og privatlærer



Din egen Mac



Kultur for læring



Hva er vi?
• Metis videregående er en privat videregående skole med rett til 

statstilskudd
• Vi har de samme utdannings-

programmene som offentlige 
videregående skoler
• Vi følger de samme 

læreplanene
• Elevene går opp til de 

samme eksamenene
…..men ellers er vi helt forskjellig!



Tall og fakta - utdanningsprogram
• Studiespesialisering (180 elevplasser)
• Studiespesialisering med toppidrett (180 

elevplasser) 
•Medier og kommunikasjon (105 elevplasser)
• Service og samferdsel (60 elevplasser)
• IKT-servicefag (15 elevplasser)
• Påbygging til generell 

studiekompetanse (60 elevplasser)
• SUM: 590 elevplasser



Skolepenger
• Staten har bestemt at de 

som går på private skoler 
må betale skolepenger
• Skolen får 85 % av de 

inntektene de offentlige skolene får
• Skolepengene på Metis videregående er 

1 595 kr per måned i 10 måneder



Visjon
Visjonen vår er ”Kunnskap med begeistring”. 
Vi skal en være Norges beste og mest engasjerte 
videregående skoler gjennom å dyrke fram 
verdiene som er nedfelt i KLAR. 

• Kunnskap
• Læring
• Ansvar
• Respekt

Vi at vi skal ha dyktige medarbeidere, gode forhold for læring, høye krav til lærer og 
elev gjennom ansvar og engasjement. Dette skal være bygget på gjensidig respekt.

KLAR!



Er du KLAR?



Forventninger og krav
Som elev skal du kunne forvente at lærerne 
• er dyktige fagpersoner
• er tydelige klasseromsledere
• behandler deg med respekt
• er engasjerte og motiverende
• er tilgjengelige for deg
• gir tydelige framover- og tilbakemeldinger
• har digital kompetanse

Samtidig vil vi kreve av deg at du
• er aktiv og engasjert i timene
• er motivert og har lyst til å lære
• jobber godt og målbevisst med fagene
• er høflig og behandler medelever og lærere med respekt
• etterlever skolens ordensregler
• melder fra om alt fravær, på forhånd hvis mulig 



Skoledagen
• Skoleskyss: Ungdomskort (alt. søke Skyss)
• Skoledagen går fra 08:30-15:45 

(for de fleste til 15:30) (toppidrett fra 08:00 tirsdag, 
onsdag og fredag)

• Det er ikke ”ordinære” friminutt. Pauser 
avholdes etter behov. 
Lunsjpausen er fra 11:45 til 12:30 (noen fag til 12:15)

• Som oftest har elevene ett fag per dag (blokkdager)
• Fast mentortid hver uke 



Timeplan

Fast mentortid 
hver uke

Timeplanen 
for 1STA 

Hovedregel: 
Ett fag per dag. 
Unntak:  
Matematikk og 
små fag

Vi tror: Ett fag 
per dag gir bedre 
konsentrasjon 
og økt fokus

Timeplanen er forskjellig fra uke til 
uke. Varierer i hovedsak i sykluser 
på to og tre uker. Neste mandag engelsk, mandagen deretter norsk. 



• Samarbeid med Universitet i Bergen UiB
• Elever deltar på forelesninger
• Elever følger lab-øvelser

• Samarbeid med Haukeland sykehus –
forelesninger i naturfag og biologi
• Medlemskap i medieklyngen 

(TV2, NRK, BT m.fl.) 
• Samarbeid med VilVite
• Teaterbesøk – samarbeid med DNS
• Samarbeid med næringslivet (NOKAS, IKEA, NSR, Scandic m.fl)
• Samarbeid med Ungt entreprenørskap – ungdomsbedrifter mv.
• Toppidrettsekskursjoner

På Metis tar vi undervisningen ut av klasserommet



Høye søkertall (1 278  søkere høsten 2017)



Søkere og karaktersnitt elever på Vg1 H2017

Utdanningsprogram
Antall 
søkere Plasser %

Karakter 
gj.sn.

Karakter 
høyest

Laveste 
inn

Vg1 Medier og kommunikasjon 92 30 307 % 4,3 4,9 3,7
Vg1 Service og samferdsel 65 30 217 % 3,9 5,6 3,0
Vg1 Studiespesialisering 230 61 377 % 4,8 5,6 4,1
Vg1 Toppidrett (fagkarakterer) 207 58 357 % 4,5 5,6 3,4
(ved inntak teller fagkarakter 50 % og idrettsnivå 50 %)

Totalt antall søkere til skolen: 1 278 til 590 plasser



Hva sier elevene våre om oss…...
• Metis videregående er en av de få skolene som har 

blokkdager. Dette er en fordel siden da får man fullført det 
man begynner på i stede for å bytte fag mange ganger i løpet 
av en skoledag. Dessuten blir ikke ranselen så tung å bære. 
• Metis videregående har unge og flinke lærere som vil at du 

skal lykkes, og gjør det de kan for å hjelpe deg. 
• Metis videregående har et godt skolemiljø og lærere som 

bryr seg! Overgangen fra ungdomsskole til videregående 
trenger vil føles trygg og god
• Å bytte skole og ikke kjenne noen er ikke lett, men på Metis 

videregående var det mye lettere enn jeg hadde forventet. et 
er et fantastisk miljø med en utrolig flott blanding av folk, og 
jeg fikk kjempemange gode venner veldig fort!



Fagtilbudet ved Metis videregående



Studiespesialisering
Velg blant over 30 fag!





Toppidrett
Dyrk din idrett og velg mellom over 30 fag





Medier og kommunikasjon
Skaff deg uvurderlig innblikk i media og få 

studiekompetanse på kjøpet





Service og samferdsel
Få praktisk yrkesrettet opplæring og få 

mulighet til velge mellom fagbrev og 
studiekompetanse





IKT servicefag

Skaff deg viktig IKT erfaring og få 
mulighet til velge mellom fagbrev og 

studiekompetanse





Programområde for realfag
• Matematikk R1, R2, S1, S2, X
• Fysikk 1 og 2
• Kjemi 1 og 2
• Biologi 1 og 2
• Geofag 1 og 2
• Teknologi og forskningslære

Les mer om fagene på:

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
• Internasjonal engelsk (Vg2)
• Engelskspråklig litteratur og kultur (Vg3)
• Sosiologi og sosialantropologi (Vg2)
• Politikk og menneskerettigheter (Vg3)
• Sosialkunnskap (Vg3)
• Markedsføring og ledelse 1 og 2
• Entreprenørskap 1 og 2
• Samfunnsøkonomi 1 og 2
• Økonomistyring
• Økonomi og ledelse
• Rettslære 1 og 2
• Medier og informasjonskunnskap 1 og 2
• Historie og filosofi 1 og 2
• Psykologi 1 og 2

Programfagtilbudet Vg2 og Vg3 2017-2018



Hvorfor velge Metis videregående?
Fordi
• du vil gå på en skole sammen 

med toppmotiverte elever 
• du ønsker dyktige og 

engasjerte lærere
• du vil gå på en skole som 

gjør ting annerledes
• du liker å jobbe på andre måter
• du vil gå på en trygg skole med godt miljø



Søknad og inntak
Søknadsfrist
• Metis videregående er ikke med i VIGO 

inntak. De som ønsker å gå på Metis 
videregående må søke elektronisk på 
nettsidene våre. 
Søknadsfrist 1. mars

Inntak
• Inntakskriterier for alle programmer bortsett fra toppidrett: Karaktersnitt. 

Unntak: Egne elever, søsken
• Inntakskriterier toppidrett: Karakterer 50 %, idrettslige forutsetninger 50 %. 

Det kan kreves opptaksprøve ved behov. 



Lykke til med skolevalget og framtiden! 
Håper du vil velge oss!

Velkommen skal du være!

Søknadsfris
t 1

. m
ars


