Til alle elever som begynner på
Vg1 restaurant- og matfag høsten 2022

Velkommen til Vg 1 restaurant- og matfag
Ole Vig videregående skole

Vi ønsker deg velkommen til restaurant- og matfag, og håper at du ser fram til et
lærerikt og spennende skoleår sammen med nye klassekamerater.
Informasjon om PC-ordning:
Du har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin til skolestart og holde
denne i orden. Fylkeskommunen gir deg tilgang til programvare som trengs i
undervisingen.
Dersom man ønsker, kan man kjøpe PC gjennom IT-avdelingen på skolen. Se info på
følgende nettside: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/elevpc/
Husk å søke Statens lånekasse om utstyrsstipend: https://www.lanekassen.no/nbNO/Stipend-og-lan/utdanning-i-norge/vg/Sa-mye-kan-du-fa/Utstyrsstipend/

Bøker får man låne gjennom skolens bibliotek.
Første skoledag:
Oppmøte torsdag 18. august. Informasjon om hvor du skal møte blir lagt ut på
skolens hjemmeside.
Ta med PC og skrivesaker.
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Møte med foresatte:
Like etter skolestart vil skolen invitere foresatte til orienteringsmøte. Egen innkalling
kommer. For at vi sammen skal lykkes i læringsarbeidet er et godt samarbeid med
heimen viktig.

YFF – Yrkesfaglig fordypning:
YFF er et fag der man skal fordype seg i de ulike yrkesfagene. Du vil være inne i
kjøkkenlokalene våre i faget i tillegg til at du får kjenne på hvordan arbeidslivet er
innen bransjen vår. Du får mulighet til å være med å si noe om hvor du kan tenke
deg å ha praksis.
Arbeidstøy:
Dere vil få kjøpt inn arbeidstøy som blir dekt av stipendet som du får. Vi lærerne
hjelper til med dette.

Skap:
Det vil være mulighet for å leie skapplass på skolen. Ta med kodelås dersom du
ønsker skap, faktura på ca 100 kr sendes hjem.

For evt. mer informasjon og spørsmål ta kontakt med avdelingsleder:
Ole Morten Hammer
958 93 470
oleha@trondelagfylke.no

Vennlig hilsen
Oss som jobber på restaurant- og matfag
Ole Vig videregående skole
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