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 elevarbeidet betraktelig.
Lærebøker låner eleven av skolen.
Fag
Alle fag
Datamaskin
Hengelåser
Fellesfag
Engelsk
Matematikk 1P
(MAT1001)
Kroppsøving
Programfag
Naturbasert
aktivitet

Fagprofil
landbruk
Fagprofil
friluftsliv

Fagprofil
hund/dyrepleie
Fagprofil hest
Prosjekt til
fordypning
Matematikk 1T
Naturfag
Aktivitet med
hest
Fjøsturnus
Dyrestell
Maskiner og
vedlikehold
Bygg og
vedlikehold

Obligatorisk utstyr

Frivillig utstyr

Ta med egen datamaskin. Kr. 946 i stipend
pr år er beregnet til datautstyr
Til bokskap, garderobe, hesteutstyr.
A4-bok som er stiftet i ryggen.
Kalkulator – avklares ved skolestart.
Passer, gradskive, linjal
Treningstøy, joggesko

Regelbok

Liggeunderlag, Sovepose høst/vinter,
fjellsko, vind/vannavvisende bukse og
jakke (allværsjakke), ullundertøy,
ullsokker, ull-/fleecegenser, lue og votter,
hals/buff/skjerf. Gjerne gamasjer. Noe å
spise/drikke fra og med. Sekk som
rommer dette utstyret. Ski, staver og sko
Kjeledress, vernesko, vernebriller,
hørselsvern, arbeidshansker og støvmaske

Tips: Ikke kjøp nytt og dyrt utstyr du ikke vet
du kommer til å bruke mye. Kjøp brukt på
finn.no eller lån av slekt og venner. To
liggeunderlag oppå hverandre og to
soveposer inni hverandre gjør natta varm og
god. Turkopp kjøper du billig på Øya eller
bruk en plastboks
Varmekjeledress

I tillegg til utstyret nevnt under faget
naturbasert aktivitet trenger du:
Hodelykt/lommelykt, dagstursekk (20-40
liter) stor tursekk (min 60 liter),
kartmappe, termos, kniv/multiverktøy (f
eks leatherman), gamasjer.
Vindvotter og fotposer er lurt.
Arbeidstøy/skifteklær. Arbeidshansker.

Gjerne ski med stålkanter og feller.
Sportsbransjen vil gjerne selge deg dyrt og
flott turutstyr. Det er ikke nødvendig for
gode naturopplevelser. Kjøp brukt og lån av
familie og venner. Ønsk deg noe til jul. Se
tips for naturbasert aktivitet.
Varmekjeledress

Hjelm og ridestøvler/sko med hæl.
Avklares ved skolestart
Kjeledress, arbeidshansker, støvler
m/vernetå. Hjelm og ridestøvler.
Kjeledress (eller arbeidsbukse/jakke),
vernebriller, hørselsvern, arbeidshansker
og støvmaske
Arbeidstøy, arbeidshansker, støvler.
Kjeldress, vernesko, arbeidshansker,
vernebriller, hørselvern og støvmaske
Arbeidstøy m/knebeskytter,
Arbeidshansker, hammerholder
hørselvern, sko m/vernetå, vernebriller.

Regelbok

