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Utstyr for elever VG1 Bygg- og anleggsteknikk   
 

Elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett på stipend for å dekke 
nødvendig utstyr til opplæringen (må søkes av hver enkelt elev).  

Utstyrsstipend for elever på VG1 Bygg- og anleggsteknikk er på kroner 4513.- 

Utstyrsstipendet skal dekke det eleven selv skaffer seg og utstyrspakke. Se neste 
side 

Elever uten nødvendig verneutstyr og verktøy, får ikke adgang til verkstedet. 
 
Som elev må du selv skaffe deg følgende utstyr:  

(klær i farger som beskrevet nedenfor): 
 

 Arbeidsbukse (med kneputer) gul og sort 

 Arbeidsjakke gul og sort, Arbeidshansker 

 Vernesko med spikertramp 

 Hjelm blå med hakestropp og hørselsvern 

 Tømmerblyant 

 Hammer 

 Hammerholder 

 Belte 

 Meterstokk 

 Målebånd (minimum 3 meter) 

 Bitssett 

 Bærbar PC 
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Utstyrspakke for VG1 Bygg- og anleggsteknikk 

Jeg: ______________________(elevens navn) tar ut min utstyrspakke på Charlottenlund 
vgs. Utstyrspakken er obligatorisk for alle elevene på VG1 Bygg- og anleggsteknikk på 
Charlottenlund vgs for skoleåret 2021-22. 
 
Ved signatur av denne avtalen aksepterer jeg at skolen fakturer meg for utstyrspakken.  
Utstyrspakken er på totalt 1250,- for hele skoleåret, den betales i 1.termin.  
Dersom faktura ikke blir betalt vil kravet bli sendt til inkasso. 
 
Utstyrspakken består av personlig utstyr og ekskursjoner, og består av: 

 Reduksjonsstav 
 Tegne og skrivesaker  
 Vernebriller 
 Ringperm + skilleark 
 Ringpermblokk A4 ruter 
 Ringpermblokk A4 Linjer 
 2 stk. hengelås 
 Ekskursjoner  

 
Dato: ________ 
 
Elevens underskrift:  ________________________  
 
For elever under 18 år må foreldre/foresatte samtykke til avtalen. Ved signatur fra 
foreldre/foresatte samtykker jeg/vi til denne avtale og aksepterer at jeg/vi er økonomisk 
ansvarlig for å dekke kostnaden for utstyrspakken. 
 
Dato: __________ 
 
Foreldre/foresatte underskrift: ______________________________ 
     

       ______________________________ 

 
Med vennlig hilsen  
Carl Haarberg 
 

 

  

Carl Haarberg 
Avdelingsleder 
Charlottenlund videregående skole  
Skype: carha@trondelagfylke.no 
74 17 47 82 / 900 78 321 
74 17 41 00 (sentralbord) 
www.charlottenlund.vgs.no 

 


