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Informasjon til elever ved helse- og oppvekstfag vg1, ambulansefag vg2 og helsefag vg2 

 

Velkommen til Sandnessjøen videregående skole!   

Vi ønsker med dette å informere om at du som elev ved utdanningsprogram for helse- og 
oppvekstfag må regne med at noe av opplæringen vil foregå på ettermiddag og/eller kveldstid i 
forbindelse med ulike aktiviteter/arrangementer. I forbindelse med praksis i faget yrkesfaglig 
fordyping (YFF) må det også påregnes å jobbe turnus med praksis på ettermiddag/kveld og helg. 
  
Alle elever ved helse- og     

oppvekstfag vil trenge egnet klær  

og godt fottøy til turer og  

læringsaktiviteter utendørs i løpet  

av skoleåret. Som elev på vg1 vil  

du trenge klær til å være ute i all  

slags vær med hensyn til  

deltakelse i praksis  

(YFF i skole/barnehage).  

I forbindelse med praksis vil det  

være arbeidsplasser som krever  

at elevene leverer politiattest. 

 

Utgifter utstyr  

Det er et mål å etablere ungdomsbedrift i alle klasser på HO. Dette kan innebære 100,- i 

depositum for hver elev i bedriftsetableringen. Som elev ved vg1 og helsefagarbeider vg2 vil du, i 

forbindelse med praktisk opplæring på kjøkken, få anledning til å delta i en del måltider i løpet av 

skoleåret. Dersom du deltar i disse måltidene, må du dekke en del av kostnadene i forbindelse 

med dette. Satsen for skoleåret 2022/2023 kr. 500,- Det vil bli utsendt giro for innbetaling. Du bør 

ha med deg innesko til denne opplæringen, men du får låne forkle på skolen.  

Utgifter til utstyr og kost dekkes av utstyrsstipend fra Lånekassen. 

 

Helse- og oppvekst har fokus på fysisk aktivitet og livsmestring. I den forbindelse ønsker vi å jobbe 

frem en felles visjon for helse- og oppvekst som skal trykkes på treningsklær som vi ønsker at 

elevene kjøper og bruker i praktisk undervisning. Dette avtales klassevis.  

 

Og følg oss gjerne på instagram: ho_ssjvgs  

 

Velkommen!  

 

Med vennlig hilsen  

Renee Waara   

Avdelingsleder 


