Utstyrsliste for Vg1 naturbruk
Eleven trenger noe utstyr for å kunne gjennomføre undervisningen. Som det framgår av listen, er noe utstyr
obligatorisk og noe er frivillig. Det er verdt å merke seg at det frivillige utstyret vil lette elevarbeide betraktelig.
Lærebøker låner eleven av skolen.
Husk at eleven må ha gyldig reiseforsikring gjennom hele året. Skader som skjer på elevenes eiendeler må
dekkes via foresattes forsikring
Fag
Obligatorisk utstyr
Frivillig utstyr
Alle fag
Turer og ekskursjoner

Datamaskin

Hengelåser

Fellesfag:
Norsk
Engelsk
Matematikk 1P (MAT1001)

Naturfag
Kroppsøving
Programfag:
Fagprofil landbruk

Fagprofil Friluftsliv

Fagprofil Hund og dyrepleie
Fagprofil hest

Naturbasert aktivitet

Første skoleuke: Ryggsekk,
liggeunderlag og sovepose,
kopp/fat/bestikk, regnklær.
Ta med egen datamaskin. Kr. 946 i
stipend pr år er beregnet til datautstyr

Til bokskap, garderobe,
hesteutstyr. Kan kjøpes på skolen.
Kr. 70,00 for bokskap
Kr.50,00 for garderobeskap

A4-bok som er stiftet i ryggen.
• Kalkulator avklares ved
skolestart.
• Passer, gradskive, linjal

•

Regelbok

2 plastmapper for oppbevaring av
A4 ark.
Treningstøy, joggesko
Kjeldress/ arbeidsbukse og jakke,
vernesko, vernebriller,
arbeidshansker,
hørselsvern, støvmaske.
Varm tøy til vinteren.

Du som vet at du skal gå Vg2
landbruk bør ha eget verneutstyr
til skogsdrift.
Varmekjeledress

Liggeunderlag, sovepose, fjellsko,
kjeledress, vind/vanntett bukse og
jakke, ullundertøy, ullvotter,
vindvotter, ullgenser/
fleecegenser, noe å spise/drikke
fra, hodelykt, termos, hals/skjerf,
skiutstyr, sekk som rommer
utstyret.
Kjeldress / arbeidsbukse og jakke.
Arbeidshansker.
Hjelm, hansker, robust sko med
hel og som går over ankel (ikke
lette tøysko). Varme vinterklær.
Liggeunderlag, Sovepose, Fjellsko,
Vind/vanntett bukse og jakke,
ullundertøy, ullsokker,
ullgenser/fleece genser, lue,
votter, noe og spise/drikke fra og
med, Sekk som rommer dette
utstyret, ski/staver/sko,

Gjerne ski med stålkanter og feller

Varmekjeledress
Vernesko, ridebukse,
ridestøvler/chaps.
Gjerne ski med stålkanter og feller.
Vintersovepose
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Prosjekt til fordypning
Kristendom
Matematikk – 1T (MAT1013)
Naturfag (NAT1003)
Stallturnus
Fjøsturnus
Smådyrturnus
Maskiner og vedlikehold

Bygg og vedlikehold

-

Avklares ved skolestart

2 plastlomme
Kjeledress, arbeidshansker, støvler
m/vernetå. Hjelm og ridestøvler.
Arbeidshansker, hørselvern,
støvmaske
Kjeledress, arbeidshansker,
støvler.
Kjeledress, vernesko,
arbeidshansker, vernebriller,
hørselvern
Arbeidstøy m/knebeskytter,
Arbeidshansker, hammerholder
hørselvern, sko m/vernetå,
vernebriller.

Regelbok

Det er kjeledresser i fjøsets
garderobe som skal brukes.
Arbeidsbukse/ jakke (erstatter evt.
kjeledress)
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