Hospitering høsten 2021
Vi ønsker alle ungdomsskoleelever hjertelig velkommen til skolen vår.

Generelt program: (se videre ned i dokumentet for de forskjellige retningene)
Landslinje bratt friluftsliv tirsdag 16. november
08.00
Oppmøte i skolens Auditorium – velkommen og info om dagen.
08.30-14.30 Ulike aktiviteter med elevene som går på Bratt friluftsliv.
Studiespesialisering tirsdag 23. November
08.00
Oppmøte i skolens Auditorium - velkommen og info om dagen.
08.10
Undervisning i ulike programfag.
11.15
Lunsj, skolen spanderer.
11.55
Undervisning i ulike programfag.
14.00-14.30 Auditoriet - generell informasjon om Studiespesialisering.
Evaluering og avslutning.
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Yrkesfag:

(se under fagområde for varianter, tid for oppmøte kan variere)

Oppmøte i auditoriet eller kantine – sjekk program.
Velkommen og info om dagen.
Veiviserne følger de ulike gruppene til kjøkken,verksted, helsefag og lab.
11.30-11.55

Lunsj, skolen spanderer.
NB! Restaurant og matfag spiser i restauranten

11.55 ->

Veiviserne følger de ulike gruppene tilbake til yrkesfagavdelingene.

Evaluering og avslutning av dagen på klasserom medfaglærer.
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Landslinje - Bratt friluftsliv
Hospitering høsten 2021
På Rauma videregående skole har vi landets eneste idrettslinje med fordypning i Bratt
friluftsliv. Og vi gleder oss til å få besøk av deg som liker å være ute og drive med bratte
aktiviteter!
Som hospiteringselev hos på Bratt friluftsliv får du i løpet av dagen prøve noen av de
aktiviteter, som elevene holder på med til daglig.
Dagen gjennomføres av lærere og nåværende elever. De har tilrettelagt dagen spesielt med
henblikk på å gi deg et godt innblikk i ulike fag og aktiviteter.
Det blir blant annet en treningsøkt inne og en klatreøkt på Tindesenteret. Ta på klær som er
gode å bevege seg i. Du kan gjerne ta med eget klatreutstyr hvis du har, ellers får du låne av
skolen.
Det blir også aktiviteter ute, så du må ta med uteklær. Sjekk værmeldingen dagen før!
Du får i tillegg generell informasjon om hvordan det er å være elev på Bratt friluftsliv og på
Rauma videregående skole.
Skolen serverer lunsj. Ta med drikkeflaske.

Velkommen til Bratt frilufsliv på Rauma vgs

Hilsen Susanne Boye Flaaris Johansen, avdelingsleder ST
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Studiespesialisering
Hospitering høsten 2021
På Studiespesialisering på Rauma videregående skole tilbyr vi programfag innen tre
fordypningsområder:

•
•
•

realfag
språk, samfunnsfag og økonomi
programfag Breddeidrett

Som hospiteringselev på Rauma videregående skole får du i løpet av dagenprøve ut ulike fag
innen flere fordypningsområder.
Breddeidrett er et valgfritt programfag fra idrettsfag. For de som ønsker å prøve seg på
breddeidrett blir det en egen praktisk økt inne. Husk å ta med klær som det er lett å bevege
seg i.
Dagen gjennomføres av lærere og nåværende elever. De har tilrettelagt dagen spesielt med
henblikk på å gi deg et godt innblikk i de ulike fag.
Du får også generell informasjon om hvordan det er å være elev på Studiespesialisering og
på Rauma videregående skole.
Velkommen til Studiespesialisering på Rauma vgs

Hilsen Susanne Boye Flaaris Johansen, avdelingsleder ST
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Teknologi- og industrifag
Program for hospitering - tirsdag og onsdag i uke 46 og tirsdag i uke 47
09:00 - 09:10
09:10 – 11:15

11:15 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 13:10
13:10 – 14:15
14:20 – 14:30

Velkommen til RVS – oppmøte i kantina. Dere hentes av elever på TIP.
Verkstedsarbeid
Helse, miljø og sikkerhet – bruk av verneutstyr og maskiner. Informasjon
om sveising, dreiing og fresing. Arbeid på verksted, der teori omsettes til
praksis. Utprøving av maskiner og utstyr brukt i produksjonen.
Lunsj i kantina – Rauma VGS spanderer
Praktisk arbeid fortsetter. Fortsette med sponbearbeiding. Du kan ta
med deg sluttproduktet hjem.
Pause
Siste økt i verkstedet med oppsummering
Avslutning og kort evaluering i klasserom med faglærer.

Normal bekledning + du får låne kjeledress, sko og briller
Om du har eget arbeidstøy og vernesko – ta dette med.
Hilsen oss på TIF – Frode, Asbjørn, Svein Ivar og elevene
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Elektrofag
Program for hospitering - tirsdag og onsdag i uke 46 og tirsdag i uke 47
08:00 – 08:05 Velkommen til RVS – oppmøte i kantina.
Elever fra EL kommer og henter.
08:05 – 09:30 Oppmøte rom 159. Orientering om faget og mulighetene. Teoretisk
innføring og gjennomgang av utstyrog materiell.
09:30 – 09:45 Pause
09:45 – 11:30 Praktisk arbeid sammen med mentor (elev),med installasjon og bruk av
monteringsbrett. Enkel loddeøving samt kobling av motor om det blir tid
11:30 – 11:55 Lunsj i kantina – RVS spanderer
11:55 – 14:15 Praktisk arbeid som tidligere med vurderingav arbeidet.
14:20 – 14:30 Avslutning og kort evaluering på klasserommed faglærer.
Muligheter for innblikk i Vg2 Automatisering sin verden og hva de driver med. Enkel
demonstrasjon.
Normal bekledning.
Velkommen til utprøving av elektrofag ved RVS
Hilsen Kjell Peder, Harald, Even og elevene
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Helse- og oppvekstfag
Program for hospitering - Tirsdag og onsdag i uke 46 og tirsdag i uke 47
Dagen vil bestå av:
• Omvisning
• Informasjon
• Praktiske øvelser sammen med elever og lærere fra helse- og oppvekstfag
Program:
08.00 – 08.05
08.05 – 08.15
08.15 – 08.45
08.45 – 09.00
09.00 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 14.30

RVS ønsker velkommen. Oppmøte i kantina. Elever fra 1HO kommer og
henter hospitantene.
Oppmøte på rom 003 hvor HO elever deler hospitanter inn i grupper og
viser plass.
Orientering om vg1 helse- og oppvekstfag og hvilke
utdanningsmuligheter du har ved å velge dette utdanningsprogrammet.
Pause
HO elevene viser utdrag av hva de lærer på vg1 helse- og oppvekstfag.
Hospitantene får også forsøke.
Hospitant-gruppe får omvisning på skolen av hver sin HO-gruppe og blir
vist til kantina for lunsj.
Lunsj i kantina - RVS spanderer
Oppmøte på rom 003. Stasjonsarbeid med praktiske arbeidsoppgaver
innenfor noen av de ulike HO-yrkene, hvor vg1 elever veileder
hospitantene.
Oppsummering og avslutning

Normal bekledning.

Velkommen til helse og oppvekstfag ved Rauma VGS
Hilsen Monika og elevene.
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Restaurant- og matfag
Program for hospitering 2021 - Torsdag i uke 46 og 47
08:30
09:15 - 09:50
09:50 - 12:00
12:00- 13:30
13:30 - 14:30

Velkommen til RVS - oppmøte i restauranten.
Oppmøte i skolens restaurant, presentasjon av programfagene.
Karrieremuligheter, hygiene, kosthold ogråstoff- og produksjonslære.
Elevene får omvisning av fadder og skal skifte klær.
Fordeling av arbeidsoppgaver og gjennomgang av dagens gjøremål.
Servere og spise dagens meny i skolens restaurant
Rydde og vaske. Kort evaluering i restauranten.

Alle tidene er ca. tider.
Annen info:

• Ta med gode sko som ikke er glatte.
• Klær får dere låne hos oss, samt hatt og sko overtrekk

Velkommen til Restaurant og matfag ved Rauma VGS
Hilsen Signy, Ole Tommy og elevene
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