LÆREMIDDEL OG UTSTYRSLISTE

VG2 Kokk- og servitørfag
Kontaktperson: Avdelingsleder Sissel T. P. Brennholm

Utdrag frå opplæringslova sin §3.1, siste ledd.
..”Opplæringa i offentleg vidaregåande skole er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å
halde elevane med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr….
Fylkeskommunen kan påleggje elevane, lærlingane og lærekandidatane å halde seg med anna
individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha”…..

Hvordan får du trykte læremiddel (bøker)
Alle trykte læremiddel lånes ut fra skolens bibliotek ved skolestart. Eleven står som lånetaker
og er ansvarlig for innlevering ved skoleslutt. Ureturnerte bøker vil bli fakturert.

Bærbar PC
Den bærbare PC’en skal være på plass til skolestart.
Vg2-elever har bærbar PC fra Vg1 som de skal bruke videre. Oppdatert informasjon finnes
også på www.ungweb.no.

Individuelt Utstyr

Annen informasjon

Eleven må ordne 4 kodelåser til skapene han disponerer. Sjekk
med kontaktlærer om hvilken dimensjon du må kjøpe.
Ingen elever kan delta i praktisk opplæring på kjøkken uten at de
bruker godkjent og til enhver tid rent og pent arbeidstøy. Møter du
til undervisning i urent eller ikke komplett arbeidstøy vil du ikke
få delta i undervisningen. Skolen organiserer leie og vask av
kokkeuniformer og serveringsklær. Dette gjør det meget enkelt for
hver elev å tilfredsstille dette kravet, da de slipper all vask og stell
selv. Prøving av klær skjer ved skolestart.
Eleven skaffer selv hvite eller svarte sklisikre "tresko" med
kunstsåle og tett tå. Disse må være på plass til første skoledag.

Uniform og utstyr for de
andre
fordypningsområdene, vil
du få informasjon om ved
skolestart.
Elevene må påregne å
delta på aktiviteter som
går utover vanlig
skoledag eller foregår på
ettermiddag/kveldstid.

I leien inngår følgende:
Leie av 3 sett jakker, bukser, kokkelue og forstykker.
Ukentlig vask av samme tøy, bytte en gang i uken.
Arbeidstøyet vil bli merket med elevens navn og eleven er
selv ansvarlig for å ta vare på dette. Evt. tapt/bortkommet tøy
vil bli fakturert eleven/foresatte ved endt skoleår hvis noe
mangler.
Utstyrsstipendet på kr 4603,- skal dekke
utgiftene under:
Leiekostnad: Eleven vil bli fakturert leiekostnaden på totalt kr
4000,-. Husk å søke Statens lånekasse om utstyrsstipend.
Betaling for kost i undervisninga 3500,- kr for hele året.
Totalt blir summen kr. 7500,- som fordeles 4 ganger i
skoleåret. Du vil motta faktura fra fylkeskommunen på dette.

Denne undervisningen
blir evt forskjøvet på
timeplanen eller kan
avspaseres etter avtale
med lærer.

OBS! Synlig piercing,
øredobber og ringer er
av sikkerhets- og
hygieneårsaker ikke
tillatt i
praksisundervisningen.

Viktig!
For at du skal få utlevert klær og delta i måltidene må du
levere underskrevet bekreftelse til kontaktlærer så snart som
mulig etter skolestart og seinest innen 26.08.22. Er du under
18 år må foresatte skrive under.

Sted:_______________________ Dato: ___/____

__________________________________________________
Elevens navn/sign./ Foresattes navn/sign.

BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLE

