Velkommen!

Skoleåret 2020/2021

Velkommen som elev og foresatte ved Re videregående skole, barne- og ungdomsarbeiderfag
videregående trinn 2 (Vg2). Du skal nå starte på en utdanning som leder deg til å jobbe med barn og
unge. I løpet av dette skoleåret håper vi at du:




Utvikler gode holdninger til å jobbe med barn og unge
Får kunnskap om barn og unges behov og utvikling, kommunikasjon, lover og regelverk, hygiene,
førstehjelp og kosthold
Får ferdigheter til å gjennomføre aktiviteter som passer for barn og unge som sang, spille
gitar/ukulele, formingsaktiviteter, leker, drama og friluftsliv

Ved Re videregående skole vektlegger vi å bli kjent med hver enkelt elev og legge til rette utdanninga på
en slik måte at alle kan nå sine mål. I tråd med skolens visjon er vi opptatt av at alle skal bli sett, føle
trygghet, bli respektert og møtt med engasjement. Vi ønsker fortsatt samarbeid med foresatte slik at vi
sammen kan hjelpe eleven fram. Vi inviterer til en samtale både høst og vår, men har gjerne kontakt ut
over det. Har eleven fylt 18 år må vi ha elevens samtykke for å kontakte hjemmet
Fra høsten 2020 vil skolen anvende Teams som digital læringsplattform. I tillegg til jevnlige samtaler
mellom elev og lærer, foregår mye av kommunikasjonen gjennom Teams. Her finner du informasjon,
oppgaver, lekser og undervisningsplaner.
Programfagene på Vg2:





Helsefremmende arbeid
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesutøvelse
Yrkesfaglig fordypning/praksis

De første ukene skal vi bruke programfagene til studieteknikk og ulike bli-kjent-aktiviteter. Noe av
undervisninga kommer til å foregå utendørs.
Gjennom skoleåret er elevene utplassert i praksis en dag i uka fra midten av september og fire uker
sammenhengende på nyåret. Elever som går Re-modellen er kun utplassert i siste perioden i
januar/februar. I denne perioden er det mulighet for å søke utplassering gjennom Erasmus+ i Dublin for
alle elever på Vg2. For elever som har praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget, er det krav om godkjent
politiattest. Dette søker eleven om selv når praksisstedet er klart.
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Fellesfagene på Vg2:






Norsk
Engelsk
Samfunnsfag
Kroppsøving
Matematikk (kun Re-modell)

Nødvendig utstyr for skoleåret:






Skrivesaker, saks og limstift
PC
Hengelås med kode til skap (for de som ønsker å låne bokskap)
Fornuftig tøy til uteaktiviteter og praksisperiodene (regntøy og innesko)
Treningstøy til kroppsøving

Vi gleder oss til å se deg og ser frem til et fint år ved Re videregående skole!
Hilsen lærere i barne- og ungdomsarbeiderfag
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