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Utstyrsliste  
Vg3 Påbygg   
 

Forsikring 
Alle elever må sørge for å ha gyldig reiseforsikring gjennom hele skoleåret. Skader som skjer 
på elevenes eiendeler må dekkes via foresattes forsikring (innbo og reiseforsikring).  

 

Utstyrsstipend 
Husk at du har rett på utstyrsstipend fra Statens lånekasse, men at du må søke om dette for 
å få det utbetalt. Stipendet skal bl.a. dekke innkjøp av PC. 

 

Lærebøker  
Alle elever får låne lærebøker av skolen.  

 

Turutstyr 
Det viktigste av turutstyr (se neste side) bør være klart allerede til første skoleuke, slik som 
ryggsekk, liggeunderlag, sovepose, kopp/fat/bestikk (selges rimelig på Øya) og regnklær eller 
lignende. 
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Dette trenger alle: 
 PC 

o Ved Øya vgs har vi ingen PC-ordning for elevene. Det betyr at du 
fritt kan bruke utstyrsstipendet ditt til å kjøpe egen PC eller ta med 
deg den du allerede har. Vi anbefaler at du har en grei PC/Mac 
(minimum i3-prosessor) med et godt tastatur. 

o Alle programmer som vi bruker i undervisningen er 
nettbaserte. Du kan dermed bruke både iPad, PC 
og Chromebook til å følge undervisningen hos oss. Du får tilgang 
på Office-pakken gjennom skolen, og andre programmer som 
brukes i de enkelte fag.  

 Hengelåser 
o Til bokskap, garderobe 

 Fellesfag (teori): kladdebøker og skrivesaker 
o Matematikk: Linjal. Kalkulator avklares med lærer etter skolestart. 

 Frivillig: Regelbok. 
 Kroppsøving: Treningstøy og joggesko 
 Turutstyr:  

o Liggeunderlag 
o Sovepose sommer/høst. (Vinterpose for den som vil være med på 

frivillige vinterturer.)  
o Vind/vannavvisende bukse og jakke (allværsjakke) 
o Ullundertøy 
o Ullsokker 
o Ull/fleecegenser 
o Lue 
o Votter 
o Hals/buff/skjerf 
o Turkopp, tallerken, bestikk  
o Gjerne fjellsko 
o Sekk som rommer dette utstyret 

 
Tips angående turutstyr: 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.   
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Valgfrie programfag 
Her skaffer du det utstyret du trenger i de fagene du har valgt. 

 Entreprenørskap og bedriftsutvikling: Avklares etter skolestart. 
 Realfag: Avklares med din realfagslærer etter skolestart. 
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