
Orkdal VGS 
Gå god inn, gå betre ut 
 

Presentasjon til høstmøte STSSK 
Kontaktperson  - Linda Mørkve, tlf. 977 82 588 



Fakta om skulen 

 Åpna i 1923 

 Stor renovering dei siste årene 

 Tilbyr helse og oppvekst, service og samferdsel, kjemi og prosess, 
studiespesialisering, musikk og idrettsfag 

 Ca 500 elever 

 Ca 80 ansatte 

 



Idrettsfag 

 Tilbyr fotball, håndball, langrenn, skiskyting og breddeidrett 

 82 elever fordelt på 3 klasser 

 2 økter (3 + 3 timar) toppidrett i veka (5 timers fag) 

 2 økter (3 + 2 timar) aktivitetslære i veka 

 3 timers økta i aktivitetslære er retta mot toppidrett 

 Samarbeid med Orkdal Fysikalske 

 Treningslære, treningsledelse og idrett og samfunn 

 









Anlegg 

 Knyken 

 Sondrehallen med styrkerom og spinningsal 

 Ulvåsmarka 

 Skytehall 

 



Team Knyken 

 Samarbeidsteam med skulen 

 Samlinger, ca 35 døgn 

 Felles treninger kveld og helg, ca 2 stk per veke 

 Heilheitlig treningsopplegg koordinert med skulen 



Målsetning 

 15 elever innen 3 år 

 Etablere eit godt jentemiljø 

 Utvikle og ta vare på ungdommen Legge til rette for at alle skal få ut sitt 
potensial og gjere gode prestasjoner 

 Gjere Orkdal VGS til eit naturlig valg for utøvere som høyrer til regionen 

 Skape sjølvstendige ungdommar med kunnskap i forhold til trening, men  
også på andre fagområder 

 Idrettsglede og sosialt samhold 

 Gå god inn, gå betre ut! 



Fredag 2 desember 

-    Oppmøte Orkdal VGS kl 10, infomøte + deltakelse i aktivitetslære timar 

- Transport til Knyken, økt på ski (?) og infomøte om Team Knyken.  

- Overnatting i Knykstuggu og økt lørdag formiddag for dei som ynskjer det 

- Interessert? Kontakt linda.morkve@stfk.no eller tlf nr 977 82 588 
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