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Gratulerer med skoleplass ved Byåsen videregående 

skole, avdeling for Teknologi og industrifag 

 

 

Første skoledag 

Første skoledag vil bli litt annerledes i forhold til tidligere skoleår. Som elev 

vil du få møte din kontaktlærer etter en oppsatt timeplan denne dagen. 

Kontaktlærer vil ta kontakt med deg uken før skolestart, og det er derfor 

viktig at du svarer på ukjente telefon- eller SMS-henvendelser de siste 

dagene av ferien, for å få informasjon om hvilket tidspunkt du skal møte 

på skolen første skoledag. 

 

Verneutstyr og PC 

Som elev her ved Teknologi og industrifag vil du ha behov for en del 

verneutstyr samt datamaskin. Når det gjelder datamaskin anbefaler vi på 

det sterkeste at du møter på skolen med en Windows-basert maskin, da vi 

gjennom skoleåret vil benytte en del verkstedprogrammer som kun virker 

på PC, og ikke på MAC, Chromebook eller nettbrett. Hvis du ikke har en 

datamaskin av nyere dato som fungerer bra, anbefaler vi at du benytter 

fylkeskommunens PC-løsning for kjøp av ny PC, da denne skal være 

tilpasset den bruken vi har på skolen. 

Det meste av verneutstyr får du kjøpt her på skolen i løpet av den første 

uken, og betaling av dette utstyret vil skje ved bruk av bankkort. Unntaket 

er vernesko. Vernesko må du kjøpe direkte på en butikk, da det fins 

mange ulike varianter, og det er viktig at du finner en vernesko som 

passer foten din. Vernesko kan kjøpes på butikker som Biltema og Jula, 

eller på butikker som har spesialisert seg på verneutstyr. 

Du vil ikke kunne delta på verkstedene før du har kjøpt og benytter 

påkrevd verneutstyr. 

 

Stipend fra Lånekassen 

Når du nå har fått skoleplass og har bekreftet at du ønsker å starte på 

skolen kan du søke et utstyrsstipend hos Statens Lånekasse. Det kan være 



 

 

lang saksbehandlingstid, så det er viktig at du så snart som mulig sender 

inn denne søknaden. Søknaden vil ikke bli ferdigbehandlet før du har møtt 

på skolen, og skolen har bekreftet dette.  

Det vil altså ikke komme noen stipendutbetaling før etter at skolen har 

startet. Det er derfor viktig at du har eller kan låne noen penger for å 

betale utstyr og PC inntil utstyrsstipendet kommer.  

Du søker om stipend på www.lanekassen.no  

 

Yrkesfaglig fordypning 

For deg som nå skal starte på VG1, skal du blant annet ha et fag som 

heter Yrkesfaglig Fordypning. Dette kan sammenlignes med valgfag på 

ungdomsskolen. I 6 uker i løpet av skoleåret skal du fordype deg, altså ha 

spesiell undervisning i en fagretning du selv ønsker. 4 av disse ukene 

foregår på skolen, og 2 av ukene skal dere være ute i en bedrift. For å best 

mulig kunne tilrettelegge for dette faget, er det viktig for oss som skole at 

vi får en tilbakemelding angående hvilken fagretning du ønsker å fordype 

deg i. På Byåsen vgs tilbyr vi yrkesfaglig fordypning i følgende fag: 

 

Teknologi og industrifag, Bilmekaniker eller Billakkering/Biloppretting 

 

Teknologi og industrifag er for deg som ønsker å fordype deg i sveising, 

maskinering med dreiebenk/fres, robotisering, programmering samt CNC. 

Mere informasjon om fagretningen finner du på linken: 

https://teknologifag.no/ 

 

Bilmekaniker er for deg som ønsker å fordype deg som bilmekaniker 

innen kjøretøyfagene. Dette kan være både på personbil og på lastebil og 

buss 

Lakkering og oppretting er for deg som ønsker å fordype deg innenfor 

biloppretting og billakkererfaget. 

Mere informasjon om de ulike kjøretøyfagene finner du på linken 

https://bit.ly/2NpENP8 

 

http://www.lanekassen.no/
https://teknologifag.no/
https://bit.ly/2NpENP8


 

 

Hvis du har ønske om å fordype deg i andre fagretninger som for eksempel 

maritime fag, transportfag eller andre fagretninger innenfor TIF-fagene, 

må dette gjennomføres ute i bedrift for alle 6 ukene. Det vil da være at du 

selv må ta kontakt med bedrifter innenfor den bransjen du ønsker å 

fordype deg i, og ordne med en praksisplass som skolen må godkjenne. 

For å se en oversikt over de ulike fagene du kan ordne deg praksisplass i, 

se www.vilbli.no eller trykk på linken  https://bit.ly/37YKdu1 

 

Vi ønsker å få registrert dine ønsker til yrkesfaglig fordypning så snart som 

mulig, og senest innen 1. August. Dette gjør du ved å scanne QR-koden på 

brevet med en mobiltelefon, eller skriver inn linken på en datamaskin. 

Dette gjelder da altså kun de elevene som har fått skoleplass på VG1. 

 

   https://bit.ly/2ZaZqE2 

 

Spesielle behov 

Har du spesielle behov eller ønsker for skoleåret som jeg eller skolen bør 

vite om før skolestart, ønsker skolen at du så snart som mulig tar kontakt 

med meg på e-post, slik at vi kan prøve å tilrettelegge etter dine behov. 

Dette gjelder beklageligvis ikke hvis du ønsker å gå i klasse med en 

kamerat eller tilsvarende tilpasninger. Min e-postadresse er: 

rogro@trondelagfylke.no 

 

 

For å forberede deg til skolestart, kan du også se på vår YouTube-kanal 

«TIP – Byåsen VGS» ( https://bit.ly/3dx3CDm ), der det ligger en del 

http://www.vilbli.no/
https://bit.ly/37YKdu1
https://bit.ly/2ZaZqE2
mailto:rogro@trondelagfylke.no
https://bit.ly/3dx3CDm


 

 

filmer angående HMS-regler på verkstedet samt bruk av noen av våre 

maskiner. 

 

Byåsen videregående skole og spesielt vi på Teknologi og industrifag 

ønsker deg hjertelig velkommen til et begivenhetsrikt skoleår, og ønsker 

deg en fortsatt god sommer. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Roger Rosmo 

 

 

 

  

Roger Rosmo 

Fagleder m/Personalansvar. TIP 

Byåsen videregående skole  

Skype: rogro@trondelagfylke.no 

74 17 46 15 

74 17 42 10 (sentralbord) 

www.byasen.vgs.no 

 

sip:rogro@trondelagfylke.no
https://tronder-my.sharepoint.com/personal/rogro_trondelagfylke_no/Documents/Avdelingsleder/Oppstart%20skoleår/www.byasen.vgs.no

