Til elever og foresatte som skal begynne på elektrofag Vg1 og Vg2
skoleåret 2021/2022.
Velkommen til Strinda videregående skole og elektrofagutdanningen.
UTDANNINGSLØP
Elektrofagutdanningene starter med felles Vg1 for alle typene fagbrev. Her får alle en
grunnleggende innføring i de forskjellige fagretningene og fagbrevene du kan ta. Du
må videre velge et Vg2-år innenfor den retningen du planlegger å ta fagbrev. Alle
utdanningsløpene er på fire og et halvt år, to år i skole og to og et halvt år i bedrift som
lærling. Det finnes omtrent 20 ulike fagbrev, se mer info på vilbli.no. I løpet av vg2
har alle elevene praksisperioder i bedrift. 14 dager før jul og 14 dager etter jul.
LÆRLINGEPLASS
Skolen skaffer ikke lærlingeplass til eleven etter endt skolegang, men vi hjelper
elevene på vei med utplassering i bedrift, skrive cv og søknad og oppfordre til å
komme seg ut og prøve. SEOS, seos.no ,er bransjens eget opplæringskontor og er en
god støtte når elevene søker læreplass. Vi oppfordrer alle som starter hos oss til å tenke
gjennom hvor det er mulig å få utplassering og lærlingeplass. Bruk personlig nettverk
og utplasseringsperioden til å «selge» deg ut som lærling.
FRAVÆR
Det er viktig å holde fraværet nede fra første stund for å gjøre seg selv til en attraktiv
lærling. Husk fraværsregelen på maks 10 % udokumentert fravær for å få karakter.
Skolen har et system med egenmelding for å dokumentere fravær. Se Strinda
skolereglement.
VERKTØY, UTSTYR OG BØKER
Elektrofag er en praktisk utdanning. Hos oss får du låne verktøy og bøker av skolen.
Dette krever at du som elev tar vare på dette slik at det ikke ødelegges eller forsvinner.
Alle må rydde både etter seg selv og andre. Alt utstyr skal legges tilbake der du finner
det. Alle rom skal være ryddet før dere forlater dem. Det er erstatningsansvar både
for tap av verktøy og bøker.
Hos oss får alle elever utdelt en perm med skilleark ved skolestart. Denne er viktig
for deg og din dokumentasjon av kunnskap og aktivitet. Noter underveis, ta vare på
alle notater og sett disse inn i permen din. Denne permen er bl.a. grunnlag for
ordenskarakteren, sammen med fravær og behandling av verktøy.
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UTSTYRSSTIPEND
Alle elever som starter på elektrofagutdanning får utstyrsstipend. Du må selv søke slikt
stipend hos Lånekassen. Stipendet for elever på elektrofag er p.t. 2657,Noe av utstyrsstipendet brukes på en valgfri pc ordning, se eget informasjonsskriv på
skolens hjemmeside.
Elever på elektrofag må ikke ha Mac pga utstyret vi programmerer.
Kr 1561,- av utstyrsstipendet skal brukes til «nødvendig personlig utstyr» på skolen.
Blant annet:

• Perm, vernesko, vernebriller til alle og arbeidsbukser til vg2. Dette får elevene
med seg.
• Innkjøp og vedlikehold av arbeidsvest, kjeledress, håndverktøy og arbeidstøy til
utplasseringer og i mekanisk verksted. Dette er utstyr til utlån.

Alle elever får en faktura tilsendt på dette beløpet i løpet av høsten.
Hilsen Jan-Inge Pedersen
Avdelingsleder på elektrofag.

Kvittering, bringes til kontaktlærer
Jeg har lest informasjonsbrevet for elektrofagelever ved Strinda vgs:
Elev

Foresatt
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