Velkommen til Landslinja for yrkessjåfører –
Ole Vig videregående skole
Her kommer litt informasjon som gjelder Landslinja for Yrkessjåfører – Ole
Vig videregående skole.
Du er tatt inn som lærling ved at opplæringskontoret du er tilknyttet har
bekreftet læreplass i yrkessjåførfaget. Du har B sertifikatet og godkjent
helseattest for C/CE evt. D avhengig av lærekontrakten.
Arbeidstid
Kursstart er torsdag 18. august kl. 09:00 på Sutterøy.
Ole Vig videregående skole har undervisningslokaler på Sutterøy –
Sutterøygata 12. All opplæring skjer her. Arbeidstiden som lærling er fra
kl. 08:00 til kl. 15:30. Skolens timeplan vil variere i løpet av 19-ukers
perioden.
Før oppstart
Helseattest skal leveres SVV. Dette blir sjekket ved oppstart ved at du
foreviser kontaktlærer Min side på SVV. (sørg for å ha med bank-id for
pålogging).
Har du dokumenterte lese- og skriveutfordringer, ta kontakt med
avgiverskole for å få dokumentasjonen. Disse leveres SVV sammen med
søknad om muntlig tilrettelagt teoriprøve. Se skjema SVV.
Ta kontakt med lærebedriften for arbeidstøy og vernesko.
Oppstartsdagen 18. august
B sertifikat og helseattest må forevises.
Arbeidsbøker og teoribøker skal medbringes. Avtal med
opplæringskontoret du er tilknyttet for utlevering. I tillegg skal du ha med
følgende:
Perm med skilleark
•
•
•

Kladdebok med linjer
Skrivesaker
Skoleveske (det er forventet at du skal arbeide med oppgaver etter
skoletid).

Teoriopplæring
Vi vil starte med fullt fokus på teoriopplæring i C og D. Oppstart av den
praktiske delen av kjøreopplæringen starter etter bestått teori. Du
oppfordres derfor allerede nå å starte med repetisjon av B teorien. Start
også med egenstudier på C eller D-teorien.
Bokliste
Lastebil og buss. Grunnbok.
ISBN nr; 9788211029096
Utgitt: 2019
Lastebil og buss. Arbeidsbok
ISBN: 9788211029102
Utgitt: 2019
Yrkessjåfør. Person- og godstransport Modul 1-5. Grunnutdanning
ISBN: 9788211030665
Utgitt: 2019
Tillegg for GODS lærlinger;
Vogntog, Grunnbok. Førerkort klasse CE
ISBN: 9788211042439
Utgitt: 2021
Vogntog. Arbeidsbok
ISBN: 9788211042446
Utgitt: 2021

Vi ser fram imot et lærerikt og godt samarbeid i din tid som lærling.
Vennlig hilsen

Ragnhild Moe
Avdelingsleder
e-post: ragmo@trondelagfylke.no
telefon: 93467124

