
   
 

 

Kyrksæterøra videregående skole 

Trondheimsveien 18, 7200 Kyrksæterøra | Telefon: 74174600 | Epost: postmottak.hemnevgs@trondelagfylke.no 

 

Til elever på vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram 2020-2021 
 

SKOLESTART 

Første skoledag er mandag 17. august. Møt opp i Hemnehallen kl. 10:00 

 

LÆREMIDLER/KOSTNADER 

Det er gratis læremidler for elever i videregående opplæring. I tillegg får alle elever med 

ungdomsrett et utstyrsstipend gjennom Lånekassen som skal være med å dekke utgifter 

elevene har til f. eks. arbeidsklær, pc. 

 

UTSTYRSSTIPEND 

For ditt utdanningsprogram – se www.lanekassen.no 

 

UTSTYRSLISTE: (arbeidsklær og utstyr skal være klart til skolestart) 

Industriteknologi 

- Elever må ha arbeidshansker, vernesko, hørselvern, todelt kjeledress i sort og 

signalgul i bomull (ikke polyester/nylon) uten bedriftslogo. 

- Utstyr: Blyant 3B og 3H, blyantspisser, viskelær, gradskive, passer og linjal 

- Verktøy: Skyvelære med noneskala (ikke elektronisk), metermål og rissenål 

 

Kjemiprosess 

- Elever må ha arbeidshansker, vernesko, hørselvern, todelt kjeledress i bomull 

(ikke polyester/nylon) uten bedriftslogo. 

- Utstyr: Blyant 3B og 3H, blyantspisser, viskelær, tynn sprittusj, gradskive, passer 

og linjal, kalkulator Casio fx-82es PLUS 

- Verktøy: Skyvelære med noneskala (ikke elektronisk), metermål og rissenål 

 

Byggteknikk: 

- Heldekkende kjeledress eller bukse/jakke i sort og signalgul farge uten 

bedriftslogo 

- Vernesko med spikertramp 

- Målebånd 5 meter med millimetermål (gjerne Hultafors), meterstokk 2 meter med 

millimetermål (gjerne Hultafors), tømmerblyant, tapetkniv (Olfa med avbrekkbart 

blad) 

- Superundertøy, varm genser og lue 

- Arbeidshansker sommer og vinter 

- Blå hjelm m/vernebriller og hørselvern 

- Torx bitssett, størrelse 15, 20, 25 og 30 

- Hammer og hammerholder 

I Hemne er Bygger’n Lervik, Melk-Rampen og Felleskjøpet aktuelle steder å få skaffet 

dette utstyret. 

 

Helsearbeiderfag og Barne- og ungdomsarbeiderfag:  

Elevene må søke om politiattest for utplassering (YFF) så snart du har takket ja til 

skoleplass på www.politiet.no   Det tar lang tid å få svar og den må være klar til du skal ut 

i bedrift. 

http://www.lanekassen.no/
http://www.politiet.no/


 

 

BØKER 

Skolen vil stå for den praktiske utlånsordninga av bøker.  

 

Ved skolestart vil det bli en digitalisert godkjenning av: 

1. Ordensreglement 

2. IKT-reglement for elever 

3. Lån av læremidler 

 

Se forøvrig skolens hjemmeside    Kyrksæterøra videregående skole 

 

Utgifter til materiell som eleven benytter til fremstilling av eget produkt skal dekkes i 

sin helhet av eleven. 

 

ELEVPC Se eget skriv. 

 

SKYSS 

Alle elever med rett til skyss (over 6 km) søker via  Digital Skyssportal. Her ser du også 

unntakene. For å få «lånekort» på skolen må du vise kvittering på at du har søkt om 

skoleskyss, ellers må du beregne å betale billett selv. 

Søknadsfrist: 31.juli 2020. 

 

INFORMASJON OM ELEVER OG FORESATTE 

Skolen er avhengig av å ha en del opplysninger om elever og foresatte og vi ber om at 

skjemaet «Elevkort» blir utfylt. 

(Skolen må også få beskjed om endringer som skjer i løpet av skoleåret) 

 

 

Spørsmål angående skolestart – se skolens hjemmeside Kyrksæterøra videregående 

skole  

 

eller kontakt oss på telefon eller mail 

Tlf: 74 17 46 00   e-post: postmottak.hemnevgs@trondelagfylke.no 

 

 

 

Vi ønsker deg velkommen til Kyrksæterøra videregående skole! 

 

 

Ole Ledahl 

rektor 
 
 
 
 
 
 

https://web.trondelagfylke.no/kyrksaterora-videregaende-skole/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/
https://web.trondelagfylke.no/kyrksaterora-videregaende-skole/
https://web.trondelagfylke.no/kyrksaterora-videregaende-skole/
mailto:postmottak.hemnevgs@trondelagfylke.no

