Velkommen!

Skoleåret 2020/2021

Velkommen som elev og foresatte ved Re videregående skole, helse- og oppvekstfag videregående trinn
1 (Vg1). Ved Re videregående skole er vi opptatt av å se og bli kjent med hver enkelt elev og legge til
rette utdanninga på en slik måte at alle kan nå sine mål. Vår visjon er «å være et godt sted og lære».
Denne visjonen jobber vi for å realisere med verdiene:
•
•
•
•

vi ser hverandre
respekt
trygghet
engasjement

Vi ønsker tett samarbeid med foresatte slik at vi sammen kan støtte eleven fram. Vi inviterer til en
samtale både høst og vår, men har gjerne kontakt ut over det.
Fra høsten 2020 vil Re videregående skole 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 Vg1:
•
•
•
•

helsefremmende arbeid
kommunikasjon og samhandling
yrkesliv i helse- og oppvekstfag
yrkesfaglig fordypning (praksis)

Gjennom skoleåret er elevene utplassert i praksis en dag i uka fra oktober, en hel uke på høsten og to
uker sammenhengende på nyåret. Elever som går Re-modellen er kun utplassert en uke på høsten og to
uker i januar/februar. I denne perioden er det mulighet for å søke utplassering på Malta gjennom
Erasmus+ programmet for alle elever på Vg1. For elever som har praksis i helse- og oppvekstfag, er det
krav om godkjent politiattest. Dette søker eleven om selv når praksisstedet er klart.
Fellesfagene på Vg1:
•
•
•
•
•

norsk (kun Re-modell)
engelsk
matematikk
kroppsøving
naturfag
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Skolebøker og annet utstyr
En av de første dagene på skolen vil du få utdelt bøker og bærbar PC som du skal bruke i undervisningen.
I tillegg må du hver dag sørge for å ha med deg viktig utstyr til hver undervisningstime. Se vedlagt
utstyrsliste.

Presentasjon av lærere:
Lise Elgesem Vang
Bakgrunn: Faglærer i helse og idrettsfag. Grunnfag i spesialpedagogikk
E-postadresse: lise.elgesem.vang@vtfk.no
Cecilie Kongstein-Kokkim
Bakgrunn: Hovedfag i helse, ernæring og miljø
E-postadresse: cecilie.kongstein@vtfk.no
Mona Eng
Bakgrunn: Master i utdanningsvitenskap, psykologi og fremmedspråk
E-postadresse: mona.eng@vtfk.no
Ingeborg Caspersen
Bakgrunn: Sykepleier. Master i helsefremmende arbeid
E-postadresse: ingeborg.caspersen@vtfk.no
Linda Håland
Bakgrunn: Faglærer i ernæring helse og miljø. Grunnfag i spesialpedagogikk
E-postadresse: lindahaaland@vtfk.no
Vi gleder oss til å bli kjent med deg og ser frem til et fint år ved Re videregående skole!

Hilsen
ansatte på avdeling for Helse- og oppvekstfag
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Utstyrsliste til Helse- og oppvekstfag

I klasserom:

•
•
•
•

Pennal med blyant, fargeblyanter, viskelær, kulepenn, linjal, liten saks og limestift.
Spiralblokk med linjer
Skrivebok med ruter til matematikk
Kalkulator

På kjøkken:
•
•
•

Forkle
Innesko
Hårstrikk for de med langt hår

Generelt:
•
•

Trenings tøy og sko til kroppsøvingstimer
Hengelås til skap
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