STAVANGER OFFSHORE
TEKNISKE SKOLE

VI REALISERER
DINE MÅL

Kunnskap i konstant utvikling
Stavanger Offshore Tekniske Skole (SOTS) er en offentlig
videregående skole og fagskole. Årlig har vi en elevmasse med 105 elever på videregående skole, et
voksenopplæringssenter med ca. 350 deltakere og en
studentmasse på ca. 600 studenter på Fagskolen
Rogaland. Vi bidrar til å bygge trivsel og felleskap på
tvers av aldersgrupper – og satser på nyskapende og
fremtidsrettede utdannelser!
Lærerstaben vår er høyt kvalifisert, og vi har både
moderne simulatorer, laboratorier og utstyr som gir viktige verktøy i utdannelsen. Slik møter vi de pedagogiske
behovene til elever og studenter – og dette gjør oss til en
foretrukket leverandør av fagkompetanse!

Utdann deg for nåtid og fremtid!
Etter SOTS anbefaler vi å ta videre utdanning ved
Fagskolen i Rogaland. Fagskolen har flere studiesteder,
og kan tilby stor bredde og mange spennende studietilbud.
Ved avd. Kalhammaren kan du blant annet studere ulike
petroleumsfag, som boring, petroleumsproduksjon eller
havbunninstallasjoner. Du kan også velge automatisering,
elkraft eller maskinteknikk. Ved avd. Karmsund kan du
studere maritime fag, som maskinoffiser og dekksoffiser.
I tillegg har fagskolen mange nettbaserte studier, hvor du
kan fordype deg i alt fra barsel og barnepleie, kreftomsorg og rehabilitering til psykisk helsearbeid,
rusarbeid og tverrfaglig miljøarbeid.

Bygg kompetanse som voksen
Voksenopplæringssenteret ved SOTS tilbyr opplæring i
studiespesialiserende fag etter 23/5-regelen, fag i 4. påbygg,
yrkesfaglige fellesfag og utvalgte yrkesfaglige programfag.
Voksenopplæringen organiseres på flere måter, både på
skolen, som nettundervisning eller på andre måter.
Opplæringen tilbys på hel- eller deltid, på dag- eller kveldstid,
og vi gjennomfører undervisning på flere ulike videregående
skoler, i tillegg til nettskolen Rogaland.
Les mer om voksenopplæring på www.sots.no

Vg1 TIP

Opplæringen i felles programfag i teknikk og industriell produksjon
skal bidra til en bred, teknisk fagplattform som etterspørres i
mange bransjer, og som muliggjør mer fleksibel bruk av arbeidskraft i disse bransjene. Opplæringen skal bidra til å forebygge
ulykker og skader ved å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet.
Felles programfag skal legge vekt på kvalitetssikring av produkter,
prosesser og tjenester og bidra til at elevene blir kjent med
arbeidslivets krav til nøyaktighet. Teknikk og industriell produksjon
skal gi grunnlag for et tverrfaglig samarbeid som er nødvendig for
kontinuerlig utvikling og forbedring av produkter og tjenester.

Vg2
Brønnteknikk

Programfagene skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse
innen brønnteknikk i olje- og gassnæringen. Brønnteknikk
er utgangspunktet for aktiviteter i olje- og gassnæringen,
som utgjør en av Norges viktigste arenaer for teknologiutvikling, og er en av våre største eksportnæringer.
Det er viktig å ha på plass robuste og gode systemer for
sikkerhetsstyring, og programfagene skal sikre
medarbeidere med kompetanse til å håndtere disse
systemene.
Opplæringen i programfagene i brønnteknikk skal gi
eleven kunnskap om tekniske sammenhenger innen
arbeidsoppgaver offshore.

Opplæringen skal fremme kulturforståelse, toleranse
og evne til å være med på å løse oppgaver i fellesskap.
Videre skal programfagene medvirke til at eleven
tilegner seg grunnkompetanse i brønnteknikk, som basis
for videre utdanning. Arbeidsoppgaver i brønnfagene
stiller krav til at arbeidet blir ut¬ført nøyaktig, selvstendig
og planmessig, og opplæringen skal legge grunnlaget for
at eleven utvikler kompetanse i tråd med dette.

Vg2
Kjemiprosess

Kjemiprosessfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse
innen prosessindustrien. Prosessindustrien står for en stor
del av verdiskapingen i Norge, og omfatter installasjoner for
utvinning av olje og gass, petrokjemisk, metallurgisk, kjemisk,
farmasøytisk industri og treforedlingsindustri.
Programfagene skal bidra til å utvikle kompetente
medarbeidere til utvinning og videreforedling av naturresurser.
Videre skal programfagene medvirke til bærekraftig utnytting
av naturgitte verdier, hvor forebygging av skade på
mennesker og natur står sentralt. Programfagene skal
fremme helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i prosessindustrien.
Det skal gis opplæring i miljømes¬sig, kvalitetsmessig og
økonomisk forsvarlig produksjon. Opplæringen skal gi
eleven trening i å arbeide selvstendig etter fastsatte prosedyrer og standarder. Gjennom programfagene skal eleven
utvikle prosessforståelse, vurderingsevne og evne til problemløsning. Praktisk arbeid sammen med andre skal stimulere til
respekt, toleranse, likeverd, samhandling og kommunikasjon.

Vg2
Laboratorie

Programområdet for laboratoriefag skal legge grunnlaget for
yrkesutøvelse i laboratorier i industrien, medisinske
laboratorier, utdannings- og forskningsinstitusjoner, mattilsyn,
miljøvern, politi og tollvesen. Hensynet til samfunnets kontroll
på områder som kvalitet, miljø og smittevern stiller store krav
til arbeidet i laboratorier. Programfagene skal bidra til å utvikle
dyktige medarbeidere med evne til å tilfredsstille disse
kravene.
Programfagene skal gjøre at eleven blir kjent med laboratorienes krav til nøyaktighet, varsomhet og etikk. Det
innebærer innblikk i ulike metoder, valg av materialer og
produkter, og arbeid med dokumentasjon og kvalitetssikring.
Programfagene skal fremme elevens selvstendighet og evne
til samarbeid og kommunikasjon. I opplæringen skal det
legges vekt på sikkerhetsforståelse og arbeid etter nasjonale
og internasjonale standarder og

Takk til våre
annonsører!
www.repsol.no

av annonse
Du husker det kanskje, vi har vært både Moss Rosenberg,
Kværner Rosenberg og Rosenberg WorleyParsons.
Nylig fusjonerte vår eier WorleyParsons med Jacobs ECR og ble
dobbelt så stort. Det verdensledende ingeniør- og industrikonsernet fikk navnet Worley. Vi ble Rosenberg. Og bare det.
Sammen er vi sterkere enn noen gang.
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