
Idrettsfag



Idrettsfag -den aktive veien til generell studiekompetanse!

Utdanningsprogram idrettsfag

Idrettsfagene

Aktivitetslære Vg 1, 2 og 3

Aktivitetslære er delt i tre hovedom-
råder; Idrettsaktiviteter, basistren-
ing og friluftsliv
Gjennom opplæringen i Aktivitet-
slære får du bred erfaring knyttet 
til allsidig kroppsbruk og praktisk 
idrettslig aktivitet der ferdighetsut-
vikling er sentralt. 
Du får gjennom ulike aktiviteter og 
treningsformer utvidet kompetanse 
i miljøkategoriene sal/hall, barmark, 
vann og snø/is.

Treningsledelse Vg 2,og Vg3

Treningsledelse er et praktiskrettet 
fag med tre hovedområder; Trener- 
og lederrollen, Treningsledelse i 
praksis, og Arrangement.
Arbeidet med faget gir deg kunnskap 
om ulike undervisningsprinsipper og 
-metoder, utvikler lederegenskaper 
og sette deg i stand til å fungere 
som en god og trygg leder. Du lærer 
om forhold som har betydning for 
avvikling av idrettsarrangement, og 
lærer å ta ansvar for planlegging, 
gjennomføring og evaluering. 

Treningslære Vg 1,2 og 3

Treningslære er et fag med 4 hove-
dområder; Treningsplanlegging, 
Kroppens oppbygning og funksjon, 
Treningsformer og treningsmetoder, 
Trening og helse.
Programfaget treningslære gir deg 
kunnskap om ulike trenings metoder 
og former, hvordan kroppen er bygd 
opp og fungerer, hvordan kosthold og 
livsstil påvirker vår funksjonsevne, og 
betydningen av treningsplanlegging 
for utviklingen av ferdighet, styrke, 
kondisjon, teknikk, god helse, mm. 
Dette er et idrettsteoretisk, men 
også praktisk rettet fag. 

Det som skiller idrettsfag fra ”vanlig” Studiespesialisering er idrettsfagene. Disse utgjør 13 til 18 timer i uka 
avhengig av VG nivå. Idrettsfagene kan du lese mer om her;

Idrett og samfunn Vg 3

IS består av tre hovedområder; Or-
ganisering av idrett, Idretten i sam-
funnet, Idrettens verdigrunnlag
Idrett og samfunn er et teorifag der 
du lærer om hvordan idretten påvirk-
er og påvirkes av samfunnet rundt 
deg. Du lærer bl.a. om idrettens ver-
digrunnlag, idrett og media, idrett og 
kroppssyn og idrett som miljøfaktor. 

Valgfrie programfag
Du kan velge mellom Toppidrett, Breddeidrett eller Friluftsliv. Toppidrett gir deg mulighet til å satse på 
idretten din. Faget breddeidrett gir deg kunnskaper og ferdigheter i forskjellige idretter og aktiviteter. Gjen-
nom faget Friluftsliv får du kunnskaper om og opplevelser i ulike naturmiljø og årstider.

Les mer om de valgfrie programfagene i skolenes egne deler av brosjyren.



Idrettsfag på Tvedestrand & Åmli 
videregående skole

Vi gir et godt og variert idrettstilbud, bl.a. sykling, klatring, ballidretter, basistrening, vinteridretter, vanna-
ktiviteter og friluftsliv.

I løpet av utdanningsprogrammet har du muligheten til å ta trener-1 kurs i håndball, volleyball , og bli skileik-
leder. Du får også andre kompetansegivende kurs, og mulighet til å utvikle dine lederegenskaper.

Som elev på idrettsfag i Åmli får du unike treningsmuligheter. Du får gratis tilgang til en stor og velutstyrt 
idrettshall, fotballbaner, klatrevegg, styrkerom, fitness sal, skiløyper, svømmebasseng, elvepadlingsmu-
ligheter, via ferrata og mye mer. Alle tilbudene er også gratis på kveldstid!

Hovdenleiren – elevene ved skolen er instruktører for psykisk utviklingshemmede i en uke på Hovden.

Dette kan vi tilby:

• Satsning på volleyball/beachvolleyball, utholdenhetsidretter, fitness og friluftsliv.
• Trenerkurs (håndball, skileikleder, aktivitetslederkurs og trener 1 barneidrett).
• Hovdenleiren.
• Enestående tilgang til treningshaller, treningsrom og utstyr.
• Kunstgressbane, klatrevegg, styrkerom, spinningsykler, tredemølle, redcord-rom, Via Ferrata, terrengsykler, mm.
• Fulldigitalisert skole
• Elevmedvirkning i elevråd og klasserommet
• Naturbaserte opplevelsesaktiviteter (mulighet for friluftsutøvelse i spennende naturomgivelser).

Idrettsfag på Tvedestrand & Åmli videregående skole har sin undervisning i Åmli. Vi er den skolen i fylket med lengst 
erfaring fra idrettsfag. Elevene kommer fra hele fylket og skolen har fagområder som bare tilbys hos oss.

I Åmli får du mye trening og idrett og samtidig en fullstendig studieforberedende utdanning som holder mulighetene 
åpne for høyskoler og universitet etterpå. Vi har et trygt og uhøytidelig miljø med høyt lærings- og utviklingstrykk.

I Åmli får du de samme “basisfagene” (treningslære, Idrett og samfunn, treningsledelse, aktivitetslære) som på Sam 
Eyde. Det som skiller oss er tilbudene innenfor de valgfrie programfagene; toppidrett, breddeidrett og friluftsliv.



Toppidrett volleyball
er et tilbud for deg som ønsker å 
satse målrettet og systematisk på 
volleyball. Dette inkluderer også 
beachvolleyball. Du fordyper deg for 
å utvikle egne ferdigheter, selvtillit 
og skape mestring. Vi kan tilby gode 
lærere og instruktører med erfaring 
fra landslag og eliteserie både som 
spillere og trenere. Satsingen på vol-
leyball kan kombineres med spill for 
den lokale klubben Dristug som kan 
vise til flere NM gull i aldersbestemte 
klasser både innendørs – og i beach-
volleyball. Skolen har hvert år mål 
om å delta i NM for videregående 
skoler. Åmli har mange flotte beach-
volleyballbaner i kort avstand til sko-
len som blir flittig brukt av skolens 
elever.

Toppidrett utholdenhetsidretter
er et tilbud for deg som ønsker å 
satse målrettet og systematisk på 
en konkurranseidrett, eller utvikle 
dine ferdigheter innen for en uthold-
enhetsidrett. Det kan være terreng-
sykling, stisykling, landeveissykling, 
terrengløp, orientering, motbak-
keløp, skøyter, ski, mm.
 Du fordyper deg i en idrett der du 
er konkurranseaktiv for å utvikle 
egne ferdigheter, selvtillit og skape 
mestring. Vi kan tilby gode lærere og 
instruktører.

Toppidrett andre aktiviteter.
Foruten satsingsområdene over, så 
kan du velge andre toppidretter. Tre-
ningen vil foregå i samarbeid med 
klubb. Skolen vil i hovedsak hjelpe 
utøveren med treningsplanlegging, 
basistrening og koordinere satsingen 
i samarbeid med trener/klubb. En del 
basistrening vil også skje i grupper 
på tvers av idretter. Skolen har ved 
mange anledninger hatt toppidrett-
sutøvere som har hevdet seg i norg-
estoppen i sine respektive idretter. 
Det er en forutsetning at du driver 
idrett på et viss ferdighetsnivå for å 
kunne velge dette. 

Toppidrett 1,2,3

Valgfrie prog   ramfag i Åmli



Valgfrie prog   ramfag i Åmli

Breddeidrett med fitness. I Åmli tilbyr vi et breddeidrettsfag med fordypning innenfor ulike områder i fitness. Det 
kan være Salaktiviteter som Aerobic, pump o.l. Spinning, crossfit, mm. Det er også et fokus på multisport aktiviteter 
som frisbee, klatring, terrengsykling, og  bred og allsidig aktivitets- og idrettserfaring alene og sammen med andre. I 
tillegg er basistrening og fysisk aktivitet og helse sentrale tema. Opplæringen gir også kunnskap om hvordan en gjen-
nom allsidig og variert kroppsbruk kan utvikle og holde kroppen ved like. Du vil oppleve glede, spenning og utvikling.

Åmli har 24 hybler fordelt på tre hybel-
bygg. Mange av skolens elever bor på 

hybel. Mat kan du enten stelle selv eller 
kjøpe i kafeene i Åmli sentrum. 

Tvedestrand og Åmli videregående skole
4900 Tvedestrand

Tlf. 37 19 66 50
e-post: tvedestrandamli@tvedestrandamli.vgs.no

www.austagderfk.no/TvedestrandAmliVGS

Friluftsliv

Breddeidrett 1, 2 og 3

Villmarkslinja ved avd. Åmli gir elevene et bredt og variert år med friluftsliv i ulike former. Åmli ligger svært 
godt plassert med kort avstand til de fleste naturtyper fra kyst til høyfjell. Faget består av klassisk og mod-
erne friluftsliv og elevene har cirka 12 utedøgn i løpet av skoleåret samt endel dagsturer. Turene kan bestå 
av kanopadling, fjellklatring, snøhuleturer og så videre. Avhengig av elevenes ønsker, kan faget også vinkles 
inn mot jakt, fiske og fangst, fjellklatring eller andre typer friluftsaktiviteter. 



Idrettsfag ved Sam Eyde
videregående skole

Som elev på idrettsfag ved Sam Eyde videregående skole du unike 
treningsmuligheter både gjennom anlegget i Sør Amfi, Frolandia og 
områdene rundt Sam Eyde videregående skole. 

Dette kan vi tilby:

• Satsning på fotball, håndball, turn eller andre idretter.  
• Trenerkurs og lederkurs 
• Enestående tilgang til treningsanlegg og utstyr.
• Kunstgressbane, turnhall med fullt utstyr, kunstisbane, sandvolleyballbaner, tennisbaner, sandhåndball-
baner, Street basket, skatepark, klatrevegg, tilgang til treningssenter og gode avtaler på egen trening, flott 
turterreng (løp, sykkel, ski) hele året.
• Fulldigitalisert skole
• Elevmedvirkning i elevråd og klasserommet
• Kantine, bibliotek, elevtjenester

Idrettsfag ved Sam Eyde videregående skole startet opp med første kull høsten 2012 i splitter ny skole og storhall. 
Det er to-paralleller på hvert trinn, dvs 60 elevplasser per trinn. Idrettslinja har sin undervisning på Sam Eyde vide-
regående skole og i Sør Amfi på Myra i Arendal. Skolen ligger sentralt med god bussforbindelse.Det er også hybelbygg 
tilknyttet skolen.

Ved Sam Eyde får du generell studiekompetanse som holder mulighetene åpne for videre studier ved høyskoler og 
universiteter både inn- og utland samtidig som du kan utvikle deg innen idretten din eller som leder/trener.

Ved Sam Eyde får du de samme “basisfagene” (treningslære, Idrett og samfunn, treningsledelse, aktivitetslære) som 
i Åmli. Det som skiller oss er tilbudene innenfor de valgfrie programfagene; toppidrett, breddeidrett, samt et noe 
bredere tilbud innen språk (tilbyr både nivå I og II) og matematikk (tilbyr både T-matematikk og P-matematikk). Sam 
Eyde tilbyr foreløpig ikke friluftsliv som eget programfag.

Sam Eyde videregående skole har dyktige lærere og samarbeider med det lokale idrettsmiljøet. Skolen er kjent for 
nyskapende pedagogisk praksis og gode faglige resultater.



Valgfrie programfag ved Sam Eyde
videregående skole

Toppidrett håndball er et tilbud for 
deg som ønsker å satse målrettet 
og systematisk på håndball.  Du 
fordyper deg for å utvikle egne fer-
digheter, selvtillit og skape mestring. 
Vi kan tilby gode lærere og instruk-
tører. Sam Eyde videregående skole 
samarbeider med lokale idrettslag 
for å tilrettelegge best mulig for ut-
vikling. 
Hovedområder er: Ferdighetsut-
vikling, basistrening og treningsplan-
legging. Den enkelte elev får indivi-
duell oppfølging av lærer og har stor 
mulighet til å trene på sin egen idrett 
i faget. Utøvere i ulike idretter trener 
sammen under basistrening og gjør 
hverandre gode.

Toppidrett fotball er et tilbud for 
deg som ønsker å satse målrettet og 
systematisk på fotball.  Du fordyper 
deg for å utvikle egne ferdigheter, 
selvtillit og skape mestring. Vi kan 
tilby gode lærere og instruktører. 
Sam Eyde videregående skole sa-
marbeider med lokale idrettslag for å 
tilrettelegge best mulig for utvikling. 
Hovedområder er: Ferdighetsut-
vikling, basistrening og treningsplan-
legging. Den enkelte elev får indivi-
duell oppfølging av lærer og har stor 
mulighet til å trene på sin egen idrett 
i faget. Utøvere i ulike idretter trener 
sammen under basistrening og gjør 
hverandre gode.

Toppidrett turn er et tilbud for deg 
som ønsker å satse målrettet og sys-
tematisk på turn.  Du fordyper deg for 
å utvikle egne ferdigheter, selvtillit 
og skape mestring. Vi kan tilby gode 
lærere og instruktører. Sam Eyde vi-
deregående skole samarbeider med 
lokale idrettslag for å tilrettelegge 
best mulig for utvikling. Hovedom-
råder er: Ferdighetsutvikling, basis-
trening og treningsplanlegging. Den 
enkelte elev får individuell oppfølg-
ing av lærer og har stor mulighet til å 
trene på sin egen idrett i faget. Utø-
vere i ulike idretter trener sammen 
under basistrening og gjør hverandre 
gode.

Toppidrett 1,2,3

Dette faget gir deg allsidig aktivitet der du kan tilegne deg kunnskaper og ferdigheter innen forskjellige idretter og 
aktiviteter. Det kan for eksempel være ballidretter ute og inne, sal-aktiviteter, tennis, frisbee og klatring. 
I tillegg er basistrening og fysisk aktivitet og helse sentrale tema. Opplæringen gir også kunnskap om hvordan en 
gjennom allsidig og variert kroppsbruk kan utvikle og holde kroppen ved like. Du vil oppleve glede, spenning og ut-
vikling.

Breddeidrett 1, 2 og 3

Sam Eyde videregående skole
www.sameyde.vgs.no

Kontaktinformasjon:
Sentralbord: 38 61 80 00

Faks: 38 61 80 01
E-post: postmottak@sameyde.vgs.no



Idrettsfag

Idrettsfag er et 3-årig studieforberedende utdanningsløp som gir generell studiekom-
petanse, i tillegg til en allsidig idrettsutdanning. Det er ikke et yrkesfag.
Idrettsfag passer for deg som vil kombinere studieforberedende utdanning med idrettslig 
aktivitet, og som ønsker å studere videre på høyskole/universitet etter endt utdanning. 

Idrettsfag har mye teori, både innenfor fellesfagene matematikk, norsk, engelsk, språk. Og 
fellesprogramfag som er idrettsfagene; Idrett og Samfunn, treningsledelse, treningslære, 
aktivitetslære og de valgfrie programfagene (breddeidrett, toppidrett og friluftsliv)

Fordeling fellesfag, idrettsfag.
VG1 VG2 VG3

Fellesfag
23 timer/uke

Fellesfag
18 timer/uke

Fellesfag
13 timer/uke

Felles programfag
7 timer/uke

Felles programfag
12 timer/uke

Felles programfag
17 timer/uke

Valgfrie programfag
7 timer/uke

Valgfrie programfag
7 timer/uke

Valgfrie programfag
7 timer/uke


