Skoleåret 2017-2018
Hei!
Vi har nå mottatt din påmelding til hospitering på Øya vgs. og ønsker deg velkommen som gjest hos oss!
Her kommer litt nyttig informasjon.
HOSPITERING VED ØYA VGS
Tid: onsdag 24. januar kl. 08.45-15.15.
Oppmøtested: ungdomsskolens samlingssal, som ligger til venstre på skoleområdet når du svinger inn fra E6. Følg skilting!
Hospitering på Øya vgs er ikke en «åpen dag» der folk kan komme og gå som de vil. Vi har et sammenhengende program som
varer en hel skoledag. Obs! registrering mellom kl. 08.15 og 08.45. Gi oss beskjed dersom ankomst/ avreise avviker fra
programmet.

PROGRAM
0815-0845
0845-0915
0915-1100
1100-1130
1130-1230
1230-1415
1415-1515

Registrering. Servering av varm/ kald drikke.
Velkommen. Informasjon.
Deltakelse på valgt fagområde
LUNSJ i matsalen. Øya spanderer!
Gjermunds super-safari og info om internatlivet
Deltakelse på valgt fagområde
Veien videre. Spørsmål/ svar.
Servering av varm/ kald drikke og noe å bite i.

KLÆR OG SKO
Du må ha ett sett klær+ sko tilpasset praksisøktene dine og et annet sett klær+ sko til bruk i lunsjen (= «vanlige» klær).
KRIK-aktivitetsøkt: treningsklær inkludert sko.
Alle andre fagområder: Varme, gode klær og sko. Ull innerst! Regnklær dersom det regner.
Landbruk, byggfag, anleggsgartnerfag og hestefag: arbeidsklær.

Trenger du overnatting?
Du som trenger overnatting har antageligvis gitt oss beskjed om det samtidig som du meldte deg på. Dersom du ikke har gjort
det, gi oss beskjed snarest mulig. Kost og losji er gratis.
TA MED: toalettsaker, håndkle, sovepose, pute og laken. Vi tilbyr madrass på klasserom.
Ved ankomst Øya ringer du tlf.nr. 920 920 41. Miljøarbeideren eller noen av våre elever vil så ta imot deg, vise deg hvor du
skal sove, samt hvor og når måltidene foregår. Du vil få muligheten til å bli kjent med Øya-elever og evt. andre besøkselever
denne kvelden. Alle som overnatter på Øya forplikter seg til å overholde Internatreglementet som du må lese og sette deg inn
i. Måltidene serveres i matsalen og er gratis for dere gjester.
Velkommen til kveldsmat kl. 19.00! Frokost neste morgen serveres kl. 07.00. (Gi oss beskjed dersom du har matallergi)
Vi kan dessverre ikke tilby overnatting for foresatte/ sjåfører, men foreslår http://sandmoen.no/

VELKOMMEN til ØYA!
Vi gleder oss til å møte DEG ☺
Vennlig hilsen
Anne Charlotte Westerås
Lærer
Tlf. 980 74 647
E-postadr: annek@oya.vgs.no

og

Tone Birgitte Bjørseth
Rådgiver
Tlf: 920 86 343
E-postadr: tone@oya.vgs.no

