
Velkommen til Metis videregående J



Skolen vår



Midt i Bergen sentrum

Meti
s v

idere
gåe

nde



99 % Fullfører



Gratis leksehjelp og privatlærer



Din egen Mac og Adobe-pakken



Egen mentor



En trygg skolestart Gosken og 
helsesyke-
pleier er på 
skolen hver 
dag

SnapChat

PodCast



Lyse og trivelige lokaler



Kultur for læring



Metis Awards



Hva er Metis videregående?
• 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)
• Salg, service og reiseliv (65 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 bare 85 % av de 
inntektene de offentlige skolene får fra staten

• Skolepengene på Metis videregående er 
1 650 kr per måned i 10 måneder



Blokkdager (her 1STA)

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
9.9. 10.9. 11.9. 12.9. 13.9.

10:00-10:30
08:30-11:45 Mentortid 10:00-11:45 08:30-11:45 08:30-11:45
Samfunnsfag 10:30-11:45 Naturfag Norsk Tysk/Spansk

Matematikk
11:45-12:30 Lunsj

12:30-14:00 12:30-15:00 12:30-13:30
12:30-15:30 Matematikk Norsk 12:15-15:30
Samfunnsfag Naturfag Gym



Vi er en populær skole - 1334 søkere til 590 plasser

Søkere til Vg1 med karakterer



På Metis tar vi undervisningen ut av klasserommet



Forventninger og krav
Elever på Metis skal 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 elevene at de
• 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 og skaffer nødvendig dokumentasjon



Våre verdier Metis videregående skal være en 
fremtidsrettet og engasjerende 
skole som gjennom et sterkt faglig 
fokus inspirerer til personlig 
utvikling og forbereder elevene på 
veien videre.

NYSKAPENDEKUNNSKAPSRIK

ENGASJERT



Velg blant over 30 fag!





Dyrk din idrett og velg mellom over 30 fag!





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

Les mer om fagene på:

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
• Internasjonal engelsk (Vg2)
• Engelskspråklig litteratur og kultur (Vg3)
• Kommunikasjon og kultur 1 og 2
• 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
• Historie og filosofi 1 og 2
• Psykologi 1 og 2
• Bilde
• Lyddesign

Programfagtilbudet vårt



Skaff deg uvurderlig innblikk i media og få 
studiekompetanse på kjøpet





Få praktisk yrkesrettet opplæring og få mulighet 
til velge mellom fagbrev og studiekompetanse





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 www.metis.no/vgs/bergen
Søknadsfrist 1. mars

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

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

Det kan kreves opptaksprøve ved behov. 



Lykke til med valget av skole! 
Håper du og ditt barn vil velge oss!

Søknadsfrist 1. mars


