UTSTYRSLISTE
Vg2 Industriteknologi
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.
Verkstedklær/vernesko er viktig å få på plass innen skolestart, for at den
mekaniske delen av undervisningen kan starte. Ingen får jobbe på verkstedet
uten å ha på seg godkjent verneutstyr/klær/sko. Verneutstyr skal
merkes/graveres på skolen med initialer sammen med faglærer.
Her på Rognan kan utstyret bl.a. kjøpes på Leselysthuset, Vev-Al-Plast og
Rognan Jernvare. Har dere utstyr hjemme, kan dette også tas med. Eventuelle
brukte ting fra liste, skal godkjennes av faglærer før bruk.

Antall
Vare
1 sett To-delt verkstedklær (jakke/bukse) av bomull
1 par Godkjente vernesko (uten netting) også egnet for
sveising
1 par Monteringshansker (tynne stretch)
1 par Arbeidshansker i skinn (geitskinn/tynne)
1 stk Sveisehansker i skinn (tykke)
1 par Vernebriller (ikke mørke) som dekker sidesynet
inkl. nakkestropp
1 stk Hørselvern eller bøyler med plugger (ved sveising)
1 stk Skyvelære (ikke digitalt)
1 stk Målebånd 3 m
1 stk Tommestokk 1 m
1 stk Rissenål med hardmetallspiss
Skrivesaker (blyantpenn 0,7, viskelær, tursjpenn
0,7, lite linjalsett,
1 stk Perm med skilleark (min. 8 skiller)
3 stk Forelesningshefte, ruter
3 stk Forelesningshefte, linjer
2 stk Hengelås til skap (kodelås en fordel pga nøkler)

Prioritet
Må ha
Må ha
Må
Må
Må
Må

ha
ha
ha
ha

Må ha
Må ha
Må ha
Må ha
Må ha
Anbefales
Må ha
Må ha
Må ha

.

Fredheimveien 15
8250 Rognan

Tlf: 75 65 23 00

saltdal.vgs.no
post.saltdal@vgs.nfk.no

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

VIKTIG! I tillegg må dere ta med uteklær og egnet fottøy (etter
avtalt tid) til å gå med i utmark. Ofte har vi bli-kjent-turer i
starten av skoleåret.
Velkommen som elev på Vg1 Teknologi- og industrifag!
Hilsen oss lærere og assistenter
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