Lena-Valle videregående skole

Utprøvingsdager i Naturbruk
Tirsdag den 21. 11 eller onsdag 22.11-2017

08.00

Frammøte i festsalen på Valle for info og deling i grupper

8.25 - 11.00 Program med rullering på 9 poster:
1: Informasjon om kantine og internat
2: Elevrådet forteller om hvordan det er å være elev på avd. Valle
3: Hva skjer i Vg1
4: Hvordan er fellesfagen; norsk, eng., matte, samfunnsfag og kroppsøving.
5: Skogbruksfaget, innhold og muligheter
6: Hest og hovslagerfaget, innhold og muligheter
7: Anleggsgartner og idrettsoperatørfaget, innhold og muligheter
8: Landbruk- og gartnerfag, innhold og muligheter
9: Vg3 studieforberedende naturbruk og muligheter for realfagsfordypning

11.00 - 11.45 Gratis lunsj.
11.45- 14.45. Praktisk utprøving etter eget valg:
1.
2.
3.
4.
5.

Skogbruk
Hest og hovslager
Landbruk og teknikk
Husdyr
Anleggsgartner og idrettsanlegg

Vi ønsker fortrinnsvis elever fra Gjøvik regionen den 21.11 og fra resten av Oppland den
22.11.
Vi har åpen skole for foresatte og elever fra kl.19 den 21.11. Der vil vi gi orientering om
utdanningen, internat og svarer på spørsmål.
Postadresse:
Postboks 133
2851 Lena

Besøksadresse:
Lenagata 20
2850 Lena

Telefon: + 47 61 14 33 50
E-post:
valle.vgs@oppland.org
Internett: www.valle.vgs.no

Lena-Valle videregående skole

Elever fra Gjøvikregionen får skyss gjennom sine egne skoler.
Elever fra Valdres, Hadeland, Lillehammer, Gausdal og Gudbrandsdalen, får satt opp busser på
ettermiddagen tirsdag den 21.11, med retur onsdag 22.11 ca. kl. 15.00. fra Valle.
Vi kommer tilbake med busstider, stoppesteder og tlf.nr. til sjåførene.
Eleven får kveldsmat når de kommer, og overnatter i klasserommene på skolen. Onsdag får de
frokost, lunsj og bauget før avreise. De må ha med sovepose og liggeunderlag.
Husk også varme klær og gode sko.
For elever som overnatter må vi ha navn, telefon og adresse både til eleven og navn og tlf. til
en foresatt og hvilket område de ønsker praktisk utprøving i. Det er viktig at rådgiverne fyller ut
vedlagt påmeldingsskjema.
Vi forsøker så lang vi klarer å gi eleven utprøving i ønsket programområde, men med så mange
besøkende vil vi måtte gjøre praktiske tilpasninger.
Velkommen.
Mvh
Ola Eid
Karriereveileder Naturbruk
Tlf 90942461 ola.eid@oppland.org
Tlf. skolen 61143280 til nattevakt: 47801094

Postadresse:
Postboks 133
2851 Lena

Besøksadresse:
Lena

Telefon: + 47 61 14 32 80
E-post:
lena.vgs@oppland.org
Internett: www.lena.vgs.no

