
Vi på Tiller videregående skole er stolte over å kunne tilby 
idrettsfag e-sport fra høsten 2020. Dette er et helhetlig og mål-
rettet tilbud for ungdom som har ambisjoner om å oppnå noe  
innen e-sport. 

Idrettsfag e-sport fra høsten 2020



Som ønsker å gå i dybden innenfor e-sport
Som ønsker å bli god innenfor sitt favorittspill
Som er glade i å spille og ønsker å være en del av et gamer-miljø
Som ønsker opplæring i det å bli en idrettsutøver innenfor e-sport
Som ønsker å treffe nye venner med samme interesse
Som har ambisjoner og ønsker om å konkurrere
 
Idrettsfag e-sport gir studiekompetanse

Idrettsfag e-sport er for de:



Alle i Trøndelag fylkeskommune kan søke 
på tilbudet gjennom vigo.no

Du kan enten søke med karakterer som vanlig gjennom vigo.no, 
eller du kan søke om å bli tatt inn på grunnlag av opptaksprøve 
og dokumenterte ferdigheter. Det betyr at det ikke er bare  
karakterer som teller for å komme inn på idrettsfag e-sport.  
Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon.

tilbudet er søkbart for alle



Utøvelse
Livsstil
Mestring
Mat
Struktur

Etikk
Lagarbeid
Ledelse
Kommunikasjon
Oppførsel

Individuelle og  
kollektive  
prestasjoner.
Digital forståelse 
Strategier

e-sport handler om



om Fag på idrettsfag e-sport

Alle idrettsfag på e-sporten legger opp til hvordan man skal bli 
en god e-sport utøver, hvordan man skal trene, hvordan man skal 
organisere trening og utvikle seg som utøver, både individuelt og 
som lagspiller. Fagene dekker alt fra skadeforebygging til hvordan 
man skal opptre som toppidrettsutøver innen e-sport. 



programfag idrettsfag e-sport 

Vg1  
Aktivitetslære   5
Treningslære   2
Toppidrett e-sport  5
Timer pr. uke  12

Vg2   
Aktivitetslære   5
Idrett og samfunn  2
Treningsledelse  2
Treningslære   3
Toppidrett e-sport  5
Timer pr. uke  17

Vg3    
Aktivitetslære   5
Idrett og samfunn  3
Treningsledelse  4
Treningslære   5
Toppidrett e-sport  5
Timer pr. uke  22



Studieforberedende 
Idrettsfag e-sport
Medier og kommunikasjon 
Studiespesialisering

Yrkesfag 
Byggfag
Salg, service og reiseliv
Informasjonsteknologi  
og medieproduksjon (fra 2021)

Utdanningsprogram på tiller



Besøk oss på

https://www.twitch.tv/tilleresport
https://www.facebook.com/TillerEsport
http://www.tiller.blog/esport

Kontakt:
wigsu@trondelagfylke.no
Mob: 47025066

http://tiller.vgs.no

https://www.twitch.tv/tilleresport
https://www.facebook.com/TillerEsport
http://www.tiller.blog/esport
http://tiller.vgs.no/
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