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VG1 - LÆREMIDLER OG ANNET UNDERVISNINGSMATERIELL  

2022 - 2023 
 
 
FOR ALLE VG 1-ELEVENE 
 
Elevene på VG1 får låne lærebøker på skolen. 
 
Trøndelag fylke har en pc-ordning der elevene eier pc’en selv. Elevene kan ta med seg en 
pc som må oppfylle noen minstekrav eller kjøpe en ny av fylkeskommunen til redusert 
pris. For mer informasjon, se Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside under «Elev-pc». 
Må ha en pc med USB-mulighet (adapter/HDMI). 
 
For studieprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon gjelder egne krav 
til PC. Informasjon om dette finner du lengre ned i skrivet, under VG1 
informasjonsteknologi og medieproduksjon. 
 
Elevene kan søke Lånekassen om stipend. Alle kan søke om utstyrsstipend, det er ikke 
behovsprøvd. 
 
Stipendbeløpet varierer ut fra utdanningsprogram og behovet for annet utstyr: 
Kr 1118:  Studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse, 
  salg, service og reiseliv, informasjonsteknologi og medieproduksjon 
Kr 1681:   Helse- og oppvekstfag 
Kr 2710:  Teknikk og industriell produksjon 
Kr 4603:  Idrettsfag, bygg- og anleggsteknikk 
 
Elevene på VG1 Studiespesialisering og Idrettsfag skal lese enten tysk eller spansk. Første 
skoledag vil elevene få orientering om undervisningstilbudet i tysk og spansk. 
 
I samsvar med Datatilsynets bestemmelser orienteres elever og foresatte med dette om at 
skolen fører personregister over samtlige elever, og at det er anledning til å benytte 
innsynsretten, jfr. Personregisterloven § 7. 
 
Dette utstyret må du skaffe deg selv: 
 
VG1 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK  

• 3 stk hengelås til bokskap, garderobeskap og verktøykasse 
• Passer, vinkelhake 45, vinkelhake 30-60, reduksjonslinjal 
• Skrivesaker og linjal 
• Ringperm, ringpermblokk, linjert og med ruter, skilleark 
• Eventuelle arbeidsbøker avtales ved skolestart 
• Enkel kalkulator. Avtales ved skolestart  
• PC-mus – brukes ved digital tegning 
• Kroppsøvingsutstyr: Inne- og uteklær / sko for hele skoleåret.  
• Utstyrspakke skal kjøpes gjennom skolen, pris ca kr 3000, bestående av 

arbeidsbukse, jakke, genser, t-skjorte, hjelm, sko, vernebriller, hørselvern, 
kneputer, støvmasker og hansker.  

• Du får leie verktøykiste av skolen, pris kr 750. 

• PC – se eget skriv. 
 
 

Du vil få vil du få opplæring i varmearbeiderfag. Dersom du ønsker sertifikat, kan det 
kjøpes gjennom skolen. Bindende bestilling, pris ca kr 420. 
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YSK BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 

• Eventuelle arbeidsbøker/skrivebøker avtales ved skolestart 
• Skrivesaker og linjal 
• Passer, vinkelhake 45, vinkelhake 30-60, reduksjonslinjal 
• Enkel kalkulator. Avtales ved skolestart  
• PC-mus – brukes ved digital tegning 
• Kroppsøvingsutstyr: Inne- og uteklær / sko for hele skoleåret 

 
Du vil få opplæring i varmearbeiderfag. Dersom du ønsker sertifikat, kan det kjøpes 
gjennom skolen. Bindende bestilling, pris ca kr 525. 

 
 

VG1 IDRETTSFAG  
• Ringpermblokk, linjerte og med ruter. Skilleark. 
• Skrivesaker og linjal 
• Eventuelle arbeidsbøker avtales ved skolestart 
• Enkel kalkulator. Avtales ved skolestart 
• Elevene må ha tilgang til utstyr, klær og sko som er nødvendig i forhold til 

undervisning i ulike idretter og friluftsliv 
• Hengelås til bokskap og utstyrsskap 

 
 
VG1 STUDIESPESIALISERING  

• Ringperm. Ringpermblokk, linjerte og med ruter. Skilleark 
• Skrivesaker og linjal 
• Kroppsøvingsutstyr: Inne- og uteklær / sko for hele skoleåret 
• Eventuelle arbeidsbøker avtales ved skolestart 
• Enkel kalkulator. Avtales ved skolestart 
• Hengelås til bokskap 
 
 

VG1 HELSE OG OPPVEKSTFAG  
• Ringpermer, ringpermblokk, linjert og med ruter, skilleark, skrivesaker, 

plastmapper, hengelås til bokskap  
• Skrivesaker og linjal 
• Enkel kalkulator. Avtales ved skolestart 
• Kroppsøvingsutstyr: Inne- og uteklær / sko for hele skoleåret 
• Kr 300 pr skoleår for leie og vask av kjøkkenklær og engangsutstyr til bruk i 

undervisningen 
• Utstyr/klær til å være ute i all slags vær 
●   Innesko til kjøkkenundervisning  
● Må ha bankID ifm politiattest 
 
 
 

VG1 HELSE OG OPPVEKSTFAG MED STUDIESPESIALISERING 
• Ringpermer, ringpermblokk, linjert og med ruter, skilleark, skrivesaker, 

plastmapper, hengelås til bokskap  
• Skrivesaker og linjal 
• Enkel kalkulator. Avtales ved skolestart 
• Kroppsøvingsutstyr: Inne- og uteklær / sko for hele skoleåret 
• Kr 300 pr skoleår for leie og vask av kjøkkenklær og engangsutstyr til bruk i 

undervisningen 
• Utstyr/klær til å være ute i all slags vær 
● Må ha bankID ifm politiattest og registrering av ungdomsbedrift. Anbefaler ikke 

Mac, da dataprogram vi bruker ifm ungdomsbedrift ikke kommuniserer med Mac. 
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VG1 SALG, SERVICE OG REISELIV  

• Skrivesaker og linjal 
• Enkel kalkulator 
• Hengelås til skap 
• Ved praksis i bedrift forventes det at du stiller i klær og sko som egner seg innen 

faget 
• Kroppsøvingsutstyr: Inne- og uteklær / sko for hele skoleåret 

 
 
VG1 INFORMASJONSTEKNOLOGI OG MEDIEPRODUKSJON 

• Alle elever på VG1 informasjonsteknologi og medieproduksjon MÅ velge alternativet 
«Utvidet modell» fra Trøndelag fylkeskommune, eller ta med seg egen PC med 
tilsvarende spesifikasjoner.   
 
Spesifikasjoner for utvidet modell for skoleåret 2022/2023 er som følger: 
Lenovo ThinkPad E15 
Intel Core i5 1135 G7 
NVIDIA MX450 2GB GDDR5-grafikkort 
16 GB RAM 
512 GB SSD 
15.6" FHD (1920x1080) 

 
• Skrivesaker og linjal 
• Enkel kalkulator 
• Hengelås til skap 
• Ved praksis i bedrift forventes det at du stiller i klær og sko som egner seg innen 

faget 
• Kroppsøvingsutstyr: Inne- og uteklær / sko for hele skoleåret 
 

 
VG1 TEKNOLOGI- OG INDUSTRIFAG   

• Ringperm m/skilleark 
• Skrivesaker og linjal 
• Enkel kalkulator. Avtales ved skolestart 
• Kroppsøvingsutstyr: Inne- og uteklær / sko for hele skoleåret 
• Eventuelle arbeidsbøker avtales ved skolestart 
• Lærebøker lånes ut av skolen 
• Du vil få tildelt en utstyrspakke bestående av arbeidsklær, sko, briller og hansker. I 

tillegg vil du få leie verktøykiste, sveiseforkle og lignende. Det vil bli sendt ut 
regning på kr 1013 til å dekke deler av utstyrspakken.  

• PC – Krav til «Elev-pc»: Teknologi- og industrifag og Elektrofag benytter 
programvare som kun fungerer på Windows. 

 

VG1 YSK TEKNOLOGI- OG INDUSTRIFAG   
• Ringperm m/skilleark 
• Skrivesaker og linjal 
• Enkel kalkulator. Avtales ved skolestart 
• Kroppsøvingsutstyr: Inne- og uteklær / sko for hele skoleåret 
• Eventuelle arbeidsbøker avtales ved skolestart 
• Lærebøker lånes ut av skolen 
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• Du vil få leie en utstyrspakke bestående av arbeidsklær, sko, briller og hansker, 
samt relevant verktøy, sveiseforkle og lignende. Det vil bli sendt ut regning på kr 
500 til å dekke deler av utstyrspakken.  

• PC – Krav til «Elev-pc»: Teknologi- og industrifag og Elektrofag benytter 
programvare som kun fungerer på Windows. 
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