Til elever og foresatte ved Vg1
Bygg- og anleggsteknikk, skoleåret 2020-2021
Velkommen som elev og foresatt ved Re videregående skole, Bygg- og anleggsteknikk Vg1
På Re videregående skole er vi opptatt av å bli kjent med og se hver enkelt elev og legge til rette utdanninga på
en slik måte at alle kan nå sine mål. Vi ønsker også tett samarbeid med dere foresatte, slik at vi sammen kan
støtte eleven. Vi inviterer til en samtale både høst og vår, men har gjerne kontakt ut over det. I tråd med
skolens visjon er vi opptatt av at alle skal bli sett, føle trygghet, bli respektert og bli møtt med engasjement.
I tillegg til flere samtaler med elevene gjennom skoleåret bruker vi også "teams" som kommunikasjonskanal.
Her legges det ut informasjon og oppgaver til elevene. Mange oppgaver skal også sendes til lærer på "teams".
Hvis elevene er borte fra skolen, kan elevene sette seg inn i hva det er arbeidet med i løpet av skoledagen, slik
at de har mulighet til å ta igjen arbeidet for egen del. Elevene skal ha egen bærbar PC.
Som elev blir du pålgt å skaffe deg noen skolesaker (kalkulator og skrivesaker), samt noe verneutstyr.
Nærmere info om dette vil bli gitt ved skolestart.
Vg1 programfag:
•
Produksjon - 18 timer per uke de fleste ukene i året, når elevene ikke er ute i yrkesfaglig
fordypning (se under). Gjerne organisert som ca to dager på verkstedet per uke.
•
Bransjelære og tegning - 5 timer per uke
Fellesfag:
•
engelsk - 5 timer per uke
•
matematikk – 3 timer per uke
•
kroppsøving - 2 timer per uke.
•
naturfag – 2 timer per uke
Yrkesfaglig fordypning:
Er seks skoletimer per uke, men vi samler dem i to bolker. I en fireukers periode om høsten og en
åtteukersperiode om våren er eleven utplassert i bedrifter to dager i uka (i stedet for å være på
verkstedet på skolen).
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Vi håper det blir et fint år på Re videregående skole.
Opplysninger om skolen og utdanningsprogrammet finner du på skolens hjemmeside: http://rvs.vfk.no/
Elever som har rett til gratis skoleskyss søker selv om busskort digitalt. Dette gjøres inne på
https://www.vkt.no/Skoleskyss/MinSkyss
Husk å lese regler for gratis skyss før du søker! vkt.no
Vi ber om at dere også går på adressen under og leser IKT-reglene nøye. Skriv ut PC-kontrakten og kontrakt
om gratis læremidler og undertegn og ta dem med til skolen første skoledag. Takk.
www.vfk.no/elevpc
Hilsen
Kontaktlærerne: Inger Marie Elmer - Jan Eriksen - Anders Eick - Sven Erik Feen – Niklas Bild
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