Til deg som begynner som elev ved:
VG1 Restaurant- og matfag
VG2 Kokk- og servitørfag
Skoleåret 2017 / 2018

Velkommen til Bamble vgs,
avd Croftholmen.
Oppmøte på skolen

mandag 21. august kl.12.00
ved Hovedbygningen - det store røde huset.
Du kan miste skoleplassen dersom du ikke møter opp før kl 15.00 eller ikke har
gitt beskjed på forhånd.
Husk at du kan søke stipend (utstyrsstipend) / lån på internett.
Lenke til søknadsskjema finner du på vigo.no, «Dine sider» på www.lanekassen.no
eller på skolens hjemmeside. Du må logge deg på med brukernavn og passord fra
VIGO eller med koden til MinID/BankID.
Som elev ved Bamble videregående skole er du forpliktet til å følge ordensreglement
for videregående skoler i Telemark og andre regler ved skolen.
2 dager pr. uke har dere praktisk undervisning på kjøkkenet, hvor det er obligatorisk å
delta. Skolen oppfordrer deg til å bruke deler av ditt utstyrsstipend til å betale for
bespisning, kr 1800,- pr. år. Kryss av på slippen nederst på side 2.
Du må anskaffe deg uniform i henhold til liste.
Følgende utgifter kan komme i tillegg i løpet av året:
-

Reiseutgifter i forbindelse med eventuell praksis (utplassering)

-

Skolen legger til rette for og tilbyr elevene frivillige turer knyttet til ekskursjoner og
annet. Dersom du velger å delta, må du være forberedt på å dekke reisekostnader.
Dersom du er kvalifisert til gratis skoleskyss og ønsker busskort, må du søke om
dette på nett fra 01.august 2017. For øvrig informasjon: www.telemark.no/skoleskyss
Bøker utleveres første skoledag, husk derfor å skrive ut og ta med «Avtale om
gratis utlån av læremidler”. Denne må være ferdig utfylt.

Med hilsen
Bamble videregående skole avd. Croftholmen

Postadresse:
Postboks 23
3995 Stathelle

Besøksadresse:
Tostrupsvei

Telefon:
35 91 79 00

Internett:
www.telemark-fk.no
www.bamble.vgs.no

Utstyr du må kjøpe selv – husk å søke om utstyrsstipend fra Lånekassa:
VG1 RESTAURANT- OG MATFAG / VG2 KOKK- OG SERVITØRFAG





Minnepenn og Headset
1 stk. foredragshefte 48 blad linjer
2 stk. kladdebøker A4 med og uten linjer
1 stk. A4-ringperm, bred rygg m/ 5 skillekort

Serveringsuniform:
sort bukse eller skjørt
sort vest
hvit skjorte eller bluse
sorte pensko
Kokkeuniform:
2 kokkejakker
1 kokkebukse
2 hvite t-skjorter
1 halstørkle, sort
1 kokkehatt/lue, sort
2 forstykker, sorte
1 par arbeids sko (klogger for kjøkkenbruk)
Når det gjelder arbeidstøy er det flere aktører på markedet som kan levere dette.
Skolen har avtale med TESS Grenland A/S i Porsgrunn. Representanter derfra
kommer til skolen rett etter skolestart med tøy du kan prøve og bestille. Det er ingenting
i veien for at du selv oppsøker eksempelvis TESS Grenland A/S før skolestart og
kjøper tøy i henhold til listen ovenfor.
ADR.:
Tess
Frednesøya 11
Porsgrunn
Tlf.35516040
------------------------------------------------------------------------------------------------ Klipp her!
ELEVENS NAVN:
– slippen leveres kontaktlærer i løpet av den første skoleuka.
JA - ØNSKER Å SPISE (kr. 1800,-)
NEI – ØNSKER IKKE Å SPISE

KLASSE:

AVTALE OM GRATIS UTLÅN AV LÆREMIDLER

Navn:
Skole:

Basisgruppe:

Bruk blokkbokstaver

Telemark Fylkeskommune låner ut gratis læremidler til elever i de videregående skolene.
Du forplikter deg til følgende:






Bøkene leveres tilbake til skolen innen siste skoledag
Dersom du slutter på skolen i løpet av skoleåret, må du straks leveres bøkene
Det skal ikke være notater, understrekninger eller bruk av markør i bøkene
Du bør skrive navnet ditt i bøkene for å hindre forbytting
Du må erstatte boka hvis den ødelegges, dvs. mangler sider, har vannskade, er tilgriset
eller på annen måte har mer enn normal slitasje

Erstatning:
Dersom lærebøkene ikke leveres inn til avtalt tid eller er ødelagt, vil det sendes
erstatningskrav pålydende bøkenes utsalgspris. Saken vil deretter inngå i fylkeskommunens
purre- og inkassorutiner med tilhørende kostnader.

Jeg aksepterer at purringer på lærebøker og materiell lånt på skolens bibliotek sendes via SMS
og e-post.

Sted …………………………………..

Dato …………………………….

…………………………………………

…………………………………………………..

Elevens underskrift

Foresattes underskrift dersom eleven er under 18

