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Velkommen til Sandnessjøen videregående skole!
Som elev i voksentilbud innenfor utdanningsprogrammet for helse- og oppvekst følger vi den
ordinære skolerute med oppstart mandag 17. august. Nøyaktig tidspunkt for oppstart blir annonsert
på skolens hjemmeside eller kunngjort for deg som elev i egen melding.
Vi ønsker å gi deg som elev ved helse- og oppvekst vg1 eller elev ved vg2 i kombinasjonsklasse
for barne- og ungdomsarbeiderfag/helsefagarbeid noen praktiske opplysninger.
Vi ønsker med dette å informere om at du som elev ved helse- og oppvekstfag må regne med at
noe av opplæringen vil forgå på ettermiddag og/eller kveldstid i forbindelse med ulike
aktiviteter/arrangementer.
Det organiseres ukesvise praksisperioder på både vg1 og vg2. Skolen kan legge til rette for at du
får praksis i din hjemkommune hvis mulig. For vg2 vil det bli lagt opp til noe selvstendig
studiearbeid i programfagene.
Som elev ved helse- og oppvekstfag vg1 og vg2 barne-og ungdomsarbeiderfaget, vil du trenge
klær til å være ute i all slags vær når du er i praksis (YFF) og på fagturer i løpet av skoleåret.
I forbindelse med praksis vil det være arbeidsplasser som krever at elevene leverer politiattest. Vi
ber derfor om at du tar med deg utfylt vedlegg til skolestart, slik at søknad kan sendes inn tidligst
mulig.
Lånekassen gir lån og stipend etter egne regler, og som voksenelev vil du få låne læremidler og du
kan inngå en avtale om lån av PC hvis du ikke har egen PC.
Som elev ved skolen vil du kunne benytte deg av skolens tjenester med IKT-støtte, bibliotek,
kantine med gratis skolefrokost, rådgiver/helsesøster og leksehjelp.
Utgifter utstyr
Som elev ved vg1 og vg2 barne- og ungdomsfag/helsefagarbeider vil du, i forbindelse med praktisk
opplæring på kjøkken, få anledning til å delta i en del måltider i løpet av skoleåret. Dersom du
deltar i disse måltidene må du dekke en del av kostnadene i forbindelse med dette. Satsen for
skoleåret 2020/2021 kr. 500,- Det vil bli utsendt giro for innbetaling. Du bør ha med deg innesko til
denne opplæringen, men du får låne forkle på skolen.
Du vil finne mer informasjon på skolens hjemmeside: http://www.sandnessjoen.vgs.no/
Og følg helse- og oppvekst på instagram: ho_ssjvgs
Skolen har også egen facebookside: https://www.facebook.com/sandnessjoenvgs/
Ta kontakt hvis det er noe du lurer på.
Velkommen!
Med vennlig hilsen
Margit Langseth
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