Program for hospitering uke 46 og 47- 2022
Alle møter i kantina 08.30 – 08.45
Her blir de møtt av rektor og hentet av avdelingsleder eller en av avdelingens lærere.

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK
08.45 – 09.15
Informasjon om programområdet ved avdelingsleder eller en faglærer

09.15 – 11.40
Praktiske øvelser på ett av verkstedene

11.40 – 12.10
Lunsj, enkel servering i kantina

12.10 – 13.45
Praktiske øvelser fortsetter. Omvisning på avdelingen og orientering om forskjellige elevprosjekter

13.45 – 14.00
Tilbake til garderobe for å ta av verneutstyr som skal sorteres og legges til rette for neste gruppe.

Verneutstyr og arbeidstøy lånes ut på skolen

FRISØR, BLOMSTER- OG INTERIØR OG EKSPONERINGSDESIGN

08.45 – 09.00
Informasjon om avdelingen, yrkene vi utdanner til og omvisning.

09.00 – 11.45
Elevene fordeles i ulike klasser og følger klassens aktivitet til kl 11:40.

11.45 – 12.15
Lunsj, enkel servering i kantina.

12.15 – 14.00
Bytte av klasse. Praktisk utprøving fortsetter.

ELEKTRO OG DATATEKNOLOGI
08.45 – 09.15
Avdelingsleder informerer elevene om avdelingens tilbud og muligheter

09.15 – 11.40
Elevene deles inn i grupper og blir fordelt ut på verkstedene sammen med elevene som går på
avdelingen

11.40 – 12.15
Lunsj, enkel servering i kantina

12.10 – 14.00
Elevene får anledning til å arbeide videre sammen med avdelingens elever rundt om på
verkstedene. Alle ungdomsskoleelevene får prøve to tilbud i løpet av dagen; ett før lunsj og ett
etter lunsj

INFORMASJONSTEKNOLOGI OG MEDIEPRODUKSJON
08.45 – 09.15
Avdelingsleder/ Teamleder informerer elevene om avdelingens tilbud og muligheter

09.15 – 11.40
Elevene deles inn i grupper og blir fordelt ut på klasserommene sammen med elevene som går på
avdelingen

11.40 – 12.15
Lunsj, enkel servering i kantina

12.10 – 14.00
Elevene får anledning til å arbeide videre sammen med avdelingens elever

HELSE OG OPPVEKSTFAG

08.15 – 09.00
Elevene møter i kantineområdet for registrering. Avdelingsleder har orientering om
programområdet med hospiteringselevene i auditorium B116.
Elevene deles inni grupper, og blir henta av lærer og vist til klassen de skal være i.

09.05 – 11.45
Gruppene får orientering om og mulighet for å delta i undervisningen sammen med VG2 elevene

11.45 – 12.15
Lunsj, enkel servering i kantina

12.15 – 14.00
Hospitantene får orientering og undervisning sammen med VG1- klassene i programfagene.

IDRETTSFAG
08.45 – 09.45
Informasjon om idrettsfag i midiauditoriet i nybygget

10.10 – 11.40
Praktisk økt 1 i Fuglsethallen - ta med innetøy og sko til 2 økter

11.40 – 12.10
Lunsj, enkel servering i kantina

12:10-14:00
Praktisk økt 2 i Fuglsethallen

Ta med treningstøy og ekstra mat!

SALG, SERVICE OG REISELIV
08.30 – 08.45
Elevene møter i kantina til opprop. Her blir de møtt av avdelingsleder eller en av avdelingens
lærere

08.45 – 09.50
Avdelingsleder informerer elevene om avdelingens tilbud og utdanningsprogram. Omvisning

09.50 – 10.10
Frokostpause, ta ev. med matpakke. Det er også mulig å kjøpe mat i kantina

10.10 – 11.40
Praktisk økt med ulike aktiviteter sammen med klassene på vg1 og/eller vg2.

11.40 – 12.10
Lunsj, enkel servering i kantina

12.10 – 14.00
Praktiske økter fortsetter

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

08.30 – 08.45
Elevene møter i kantina til opprop. Her blir de møtt av avdelingsleder eller en av avdelingens
lærere

08.45 – 09.00
Kort omvisning gjennom avdelingens programfagområder – primært så viser vi våre
verkstedlokaler og laber

09.00 – 09.15
Elevene får tildelt garderobeplass, utdelt vernetøy (kjeledress, vernesko, arbeidshansker,
vernebriller og hørselsvern) og blir delt i mindre gruppe som skal fordeles i ulike verksteder eller
laber

09.20 – 11.40
Elevene får prøve å arbeide praktisk med en liten oppgave. Dette gjøres sammen med 1 – 2
faglærere i verkstedlokalene våre eller på lab. Elevene skal få lov til å prøve ulike
verkstedsmaskiner og håndvertøy og utstyr som brukes i dette utdanningsprogrammet

11.40 – 12.10
Lunsj, enkel servering i kantina

12.10 – 13.45
Elevene jobber videre i verkstedet med praktiske oppgaver sammen med faglærerne. Vi legger
opp til at eleven får med seg hjem en liten gjenstand som de skal lage i løpet av denne dagen.
Kort oppsummering og samtale med faglærerne mot slutten av dagen, der elevene kan komme
med spørsmål om programfagområdet, og gi oss tilbakemelding på inntrykk de sitter igjen med
etter dagen

13.45 – 14.00
Tilbake til garderobe for å ta av verneutstyr som skal sorteres og legges til rette for neste gruppe

