UTSTYRSPAKKER TEKNOLOGI- OG INDUSTRIFAG

Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632

VG1
Alternativ 1

1 stk Bukse
1 stk T-skjorte
1 stk Genser
2 par Monteringshansker

387,70,202,48,-

1 stk Skyvelære

212,-

1 stk Vernebrille

37,-

1 stk Hørselvern

248,-

1 par vernesko

Totalt: 1.204,-

Kjøpes i egnet butikk

Alternativ 2

1 stk Kjeledress
2 par Monteringshansker
1 stk Skyvlær

320,48,212,-

1 stk Vernebrille

37,-

1 stk Hørselvern

248,-

1 par vernesko

Totalt: 865.-

Kjøpes i egnet butikk

Opplistet utstyr er påkrevd for deltagelse i verksted, og kan kjøpes på skolen ved
skolestart.
Vernesko kjøpes av den enkelte elev i egnet butikk. (Eksempelvis Biltema, Jula eller
spesialbutikker som er spesialisert på verneklær/utstyr). Kostnad for vernesko kan
variere ut ifra modell og type og er ikke medberegnet i totalsummen. (fra ca kr. 250.- 2.000.-)

VG2 - Industriteknologi
1stk Bukse
1 stk T-skjorte
1 stk Genser
2 par Monteringshansker

387,70,202,48,-

1 stk Skyvelære

212,-

1 stk Vernebrille

37,-

1 stk Hørselvern

248,-

1 par vernesko

Totalt: 1.204.-

Kjøpes i egnet butikk

Opplistet utstyr er påkrevd for deltagelse i verksted, og kan kjøpes på skolen ved
skolestart.
Hvis eleven har tilsvarende utstyr fra VG1, kan dette benyttes.
Kjeledress kan kjøpes/benyttes som alternativ til bukse/T-skjorte og genser
Vernesko kjøpes av den enkelte elev i egnet butikk. (Eksempelvis Biltema, Jula eller
spesialbutikker som er spesialisert på verneklær/utstyr). Kostnad for vernesko kan
variere ut ifra modell og type og er ikke medberegnet i totalsummen. (fra ca kr. 250.- 2.000.-)

VG2 - Kjøretøy
1 stk Bukse
1 stk T-skjorte
1 stk Genser
2 par Monteringshansker

387,70,202,48,-

1 stk Multimeter

338,-

1 stk Vernebrille

37,-

1 stk Hørselvern

248,-

1 par vernesko

Totalt: 1.330.-

Kjøpes i egnet butikk

Opplistet utstyr er påkrevd for deltagelse i verksted, og kan kjøpes på skolen ved
skolestart.
Hvis eleven har tilsvarende utstyr fra VG1, kan dette benyttes.
Kjeledress kan kjøpes/benyttes som alternativ til bukse/T-skjorte og genser
Vernesko kjøpes av den enkelte elev i egnet butikk. (Eksempelvis Biltema, Jula eller
spesialbutikker som er spesialisert på verneklær/utstyr). Kostnad for vernesko kan
variere ut ifra modell og type og er ikke medberegnet i totalsummen. (fra ca kr. 250.- 2.000.-)

VG2 – Bilskade, karosseri og lakk
1 stk Bukse
1 stk T-skjorte
1 stk Genser

387,70,202,-

2 par Monteringshansker

48,-

1 stk Vernebrille

37,-

1 stk Tapetkniv

24,-

1 stk Hørselvern

248,-

1 stk Kullfiltermaske

235,-

1 par vernesko

Totalt: 1.251.-

Kjøpes i egnet butikk

Opplistet utstyr er påkrevd for deltagelse i verksted, og kan kjøpes på skolen ved
skolestart.
Hvis eleven har tilsvarende utstyr fra VG1, kan dette benyttes.
Kjeledress kan kjøpes/benyttes som alternativ til bukse/T-skjorte og genser
Vernesko kjøpes av den enkelte elev i egnet butikk. (Eksempelvis Biltema, Jula eller
spesialbutikker som er spesialisert på verneklær/utstyr). Kostnad for vernesko kan
variere ut ifra modell og type og er ikke medberegnet i totalsummen. (fra ca kr. 250.- 2.000.-)

