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Informasjon til elever ved Transport og logistikk, vg2  

 
Velkommen til Sandnessjøen videregående skole og velkommen som elev på Transport og logistikk, vg2!  

 

Vi ønsker med dette å gjøre deg oppmerksom på utgifter som må påregnes i forbindelse med opplæringen.  

 

Utgifter for utstyr  
Som elev ved Transport og logistikk må du selv skaffe deg følgene utstyr:  

- vernesko  

- arbeidsbukse  

- arbeidshansker  

 

Hjelm får du låne på skolen. Utgifter til utstyr dekkes av utstyrsstipend fra Lånekassen. 

 

 

Utgifter og informasjon om ungdomsbedrift  
Vi har som et mål å etablere ungdomsbedrift i klassen. Dette vil innebære kr.100,- i andel for hver elev i 

bedriftsetableringen. Dette beløpet vil elevene få igjen ved avvikling av bedriften i mai/juni. Det må også 

påregnes at noen aktiviteter knyttet til ungdomsbedriften og annet kan bli lagt på ettermiddags- og kveldstid.  

 

Utgifter og informasjon i forbindelse med YFF (praksis)  
Faget yrkesfaglig fordypning (YFF) organiseres som praksis i samarbeid med lokale arbeidsplasser. Hvis det 

er mulig og ønskelig samarbeider skolen med bedrifter i elevenes hjemkommune. Praksisperiodene er 4 uker 

om høsten og 4 uker om våren. Reiseutgifter og andre utgifter i forbindelse med praksis utenfor vårt 

skoleområde, må eleven påregne å dekke selv.  

 

Utgifter og informasjon i forbindelse med kurs  
Læreplanen for transport og logistikk innebærer ulike kurs og sertifiseringer, som truck-opplæring, 

opplæring til førerkort klasse B og andre kurs.  

Skolen dekker 12 timer teoriundervisning, obligatorisk sikkerhetskurs på bane (en dag) og vei (to dager), 

samt obligatoriske veiledningstimer (kjøretimer) for førerkort klasse B.  

Utgifter til trafikalt grunnkurs, teoriprøven, kjøretimer ut over de to obligatoriske veiledningstimene samt 

oppkjøring dekkes av elev/foresatte.  

 
Når alle forutsetninger for oppstart av kjøreopplæringen er gjennomført, delegeres ansvaret for å bestille 

kjøretimer til elev selv.  

Det føres ikke fravær dersom kjøretimer gjennomføres i skoletiden for elever ved Transport og logistikk, 

men vi oppfordrer elevene i størst mulig grad å tilpasse kjæretimene etter skoletid for å være mest mulig 

tilstede i undervisningen.  

Elever med høyt udokumentert fravær kan ikke forvente å bli prioritert i første omgang ved oppstarten av 

opplæringen.  

 

Velkommen!  

 

Med vennlig hilsen  

Snorre Kilmark Sørensen  
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