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Til elever og foresatte ved Vg2  

Bygg- og anleggsteknikk, skoleåret 2020-2021 

  

 Velkommen som elev og foresatt ved Re videregående skole, Bygg- og Anleggsteknikk Vg2. Du er tatt inn til 

ett av våre programområder på Vg2, enten anleggsteknikk eller byggteknikk. Vi gratulerer med at du er tatt 

inn og håper at du får et givende og utviklende år. 

 

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 du er borte fra skolen, kan du 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 har egen bærbar pc i skolearbeidet. Ved skolestart vil du 

bli informert om hva du må kjøpe av skolesaker (skrivesaker osv) og verneutstyr.  

 

Våre programområder på Vg2: 

• Anleggsteknikk 

• Byggteknikk 

 

Programfagene på Vg2 er: 

•         Produksjon - 21 timer per uke( når du ikke er ute i PTF) 

•         Bransjelære og tegning - 5 timer per uke 

•         prosjekt til fordypning ute i bedrift – 337 timer i året, organisert ulikt på de ulike  

      programområdene 

  

  

I tillegg til programfagene er det følgende fellesfag: 

•       norsk - 2 timer per uke 

•       engelsk - 2 timer per uke 

•       kroppsøving - 2 timer per uke. 

•       samfunnsfag – 3 timer per uke 

  

Vi håper det blir et fint år på Re videregående skole. 

Opplysninger om skolen og programområdet finner du på skolens hjemmeside 
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Vi ber om at dere går på adressen under og leser IKT-reglene nøye. Skriv ut PC-kontrakten 

og kontrakt om gratis læremidler, undertegn og ta dem med til skolen første skoledag. 

Takk. 

www.vfk.no/elevpc 
 

Hilsen 

Kontaktlærerne i Vg2:  

VG 2 BY = Tom Valdemarson - Svein Sviland 

VG 2 Anlegg = Bent Gunnerød - Erik Myrvang - Øyvind Berg og Tommy norman Eriksen 
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