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Utstyr for elever Vg1 TP, Teknologi- og industrifag 

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 Teknologi- og industrifag er på kroner 2710.- 

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

side 

Som elev må du selv skaffe deg følgende utstyr: 

• Arbeidsbukse, arbeidsjakke ELLER kjeledress  

• Vernesko 

• Arbeidsklær og vernesko kan kjøpes på Jula, Biltema, Bekken & Strøm (oppgi 

at du er elev på Charlottenlund Vgs), nettbutikker som billige-arbeidsklaer og 

flere liknende firma 

• Bærbar PC (IKKE MAC/Apple-produkter), programvare som brukes på Vg1 

TP krever Windows operativsystem på PC-en 
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Utstyrspakke for Vg1 Teknologi- og industrifag 

Jeg: ______________________(elevens navn) tar ut min utstyrspakke på Charlottenlund 

vgs. Utstyrspakken er obligatorisk for alle elevene på Vg1 Teknologi- og industrifag på 

Charlottenlund vgs for skoleåret 2022-23. 

Ved signatur av denne avtalen aksepterer jeg at skolen fakturer meg for utstyrspakken.  

Utstyrspakken er på totalt 1500,- for hele skoleåret, den betales i 1.termin. Dersom faktura 

ikke blir betalt vil kravet bli sendt til inkasso. 

 

Utstyrspakken består av privat verktøy og utstyr til personlig bruk, og består av: 

• 5 skrivebøker 

• Plastmappe + skilleark 

• Ringpermblokk A4 ruter 

• Tegne og skrivesaker 

• Skyvelære 

• Vernebriller 

• Ørepropper på bøyle 

• Sveisemaske 

• Arbeidshansker 

• Sveisehansker 

• Rissenål 

• Målebånd 

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 

 
  

sip:carha@trondelagfylke.no
https://tronder-my.sharepoint.com/personal/carha_trondelagfylke_no/Documents/My%20Documents/Velkomstbrev/2020%2021/www.charlottenlund.vgs.no
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Avtale om lån av hengelås 

 

Elevene på Vg1 TP ved Charlottenlund vgs disponerer ett garderobeskap for arbeidstøy og 

ett skap i verkstedet. Eleven må erstatte PC og bøker som forsvinner fra skap som ikke er 

låst.  

 

For at elevene skal kunne oppbevare sine saker trygt, har skolen gått til innkjøp av to 

hengelås med kode til hver elev. Hengelåsen har også en masternøkkel som kontaktlærer 

disponerer. 

 

Elevene skal bruke disse låsene på skapene, og de vil bli utlevert etter at denne avtalen er 

underskrevet.  

 

Dersom låsen blir ødelagt eller ikke blir levert når eleven slutter, vil skolen kreve en 

erstatning på kr 250,- pr lås 

 

Elevens navn: ……………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

Foresattes bekreftelse på at avtalen er forevist (hvis eleven er under 18 år): 

 

Jeg har i dag ……………. (dato) mottatt to hengelåser under betingelsene som står over: 

 

……………………………………………………………. 

 

 

Lærers kvittering for at lås er innlevert: 

 

Antall: ……   Dato: …………. 

 

…………………………………………………………… 
 

 


