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UTSTYRSLISTE 
Vg3 Automatisering 

 
 

Alle elever i den videregående opplæringen kan søke om å få utstyrsstipend fra 
Lånekassen. Hver enkelt elev må sørge for å skaffe seg nødvendig utstyr, utover 

den skole-PC’en du allerede nå skal besitte.  
 

Her på Rognan kan utstyret bl.a. kjøpes på Leselysthuset og Rognan Jernvare. 
Har dere utstyr hjemme, kan dette også tas med. Eventuelle brukte ting fra liste, 

skal godkjennes av faglærer før bruk. 
 

Verkstedklær – og vernesko kjøpes inn i samråd med lærer etter 
skolestart.  

 
 

 
Antall Vare Prioritet 

1 sett Verkstedklær/kjeledress i flammehemmende stoff Må ha 

1 par Vernesko Må ha 

1 par Arbeidshansker (i skinn, godkjent for sveising) Må ha 

1 stk Vernebriller Må ha 

1 par  Hørselvern (øreklokker eller earplugs m/bøyle) Må ha 

1 stk Skyvelære Må ha 

1 stk Målebånd Må ha 

1 stk Rissenål Må ha 

1 stk Multimeter (minimum kategori III, og med pip-
funksjon) 

Anbefales 

4 stk Fargeblyanter, min. 4 forskjellige farger Anbefales 

1 stk Blyant og viskelær Må ha 

1 stk Linjal Anbefales 

2 stk Perm med skilleark Anbefales 

1 stk  Skriveblokk med linjerte ark Anbefales 

1 stk Datamus med USB-tilkobling (Gjelder vg2-elever) Må ha 

1 stk  Hengelås til skap Anbefales 
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Bruk av hettegenser, fleecegenser, strikkeklær og klær med snorer, musikk på 

øret, mobiltelefon, og solbriller er strengt forbudt på verkstedet.  
Langt hår må settes opp med strikk. 

Ingen får jobbe på verkstedet uten å ha på seg vernesko og verkstedklær. 
Verneutstyr merkes/gravers på skolen med initialer. 

 
 

NB! Om du mister verksted- eller annet skrivemateriell, eller skriver ut 
kladdebøker/blokker, er du selv ansvarlig for å kjøpe nytt. 

 
 

VIKTIG! I tillegg må dere ta med uteklær og egnet fottøy til å gå 
med i utmark. Ofte har vi bli-kjent-turer i starten av skoleåret. 
 

 
Velkommen hit som elev på Vg2 Automasjon! 

 
 

Hilsen oss lærere og assistenter 
 


