Nå kan du, uten å tape skoletid, velge å ta
din utdannelse som Helsefagarbeider eller
Hudpleier på VG2 i York i England!

I samarbeid med York College kan du, som ønsker programfaget
Helsefagarbeider eller Hudpleier fra Vg2, nå søke deg inn på vårt Vg2utdanningsprogram i York.

Du vil reise sammen med norske elever (ca. 90), men vil gå i engelske
faggrupper, følge engelske og norske læreplaner og bruke engelske lærebøker.
Etter et år i York kommer du tilbake til Rud videregående skole og fortsetter
deretter i lærlingetid med oppfølging fra din skole eller på Vg3 ut fra det
programfaget du har valgt.

Hvorfor England?
Engelsk er et hovedspråk i verden, og både i studier og jobber er det viktig å
kunne mestre engelsk skriftlig og muntlig. Som ferdig utdannet
Helsefagarbeider eller Hudpleier vil du ha stor nytte av engelskkunnskaper
innenfor faget. Med et år på York College får du en unik mulighet til å lære
engelsk innenfor ditt fagområde og også innenfor andre fag.
Fakta om York College






Ligger ca. 3 km utenfor selve York sentrum
4000 elever fra 16 – 19 år
Av disse: 2000 som tar yrkesfag og 1500 som tar A-levels=allmennfag.
Vanlig med ca. 18 elever i hver klasse – det kan være færre, men aldri
flere enn 20.
250 studenter som tar Higher Education

Fag
Obligatoriske: Norsk, kroppsøving, engelsk m/ Cambridge Certificate in
Advanced English-eksamen, og matematikk (ref. Kunnskapsløftet).
I tillegg tilbyr York alle de programfag innenfor Helsefagarbeider eller
Hudpleier som er pålagt av norske myndigheter.
Det er mange fagtilbud ved York college, som matematikk, kjemi, fysikk,
biologi, bed.øk (business adm.), IT ( computer studies), rettslære,
samfunnskunnskap, samfunnsøkonomi, psykologi, filosofi, forming (art and
design), drama, musikk, fremmedspråk nivå 2 (tysk, fransk, spansk) og idrett.
Fritidsaktiviteter i skolens regi er for eksempel fotball, klatring, orientering,
drama, fotografering.
Nå kan vi tilby denne utdanningsmuligheten også for helsefagarbeider og
hudpleie. Det blir gitt støtte til dette utdanningstilbudet gjennom Statens
Lånekasse for utdanning eller med Erasmus+ midler.

Rådgivning
I skoleåret som utvekslingsstudent ved York College får du tildelt en veileder
som samler informasjon fra alle faglærere, orienterer om fremgangen din og
forteller hva du må jobbe mer med etc. Dersom eleven uteblir fra
undervisningen, vil veileder ringe hjem til vertsfamilien. Rådgiver vil skrive en
rapport ved juletider om hvordan eleven klarer seg faglig. Denne blir sendt hjem
til foresatte. Eleven vil møte sin rådgiver minst to ganger i uken, noen ganger i
gruppe og noen ganger individuelt.
Reise, opphold og oppfølging - Tall for 2014/2015




Skolepenger + administrasjon + kost, losji og reise = ca. kr. 150.000,Lånekassen dekket i fjor ca. 90.000
Netto å betale pr. elev: ca. kr. 60.000,-+ lommepenger. (Vi tar forbehold
om eventuelle endringer i Lånekassens regler. Disse prisene kan da bli
justert for skoleåret 2016-2017.)

Hva får du?
Du får en skoleplass på en av Englands mest moderne college, et variert
fagtilbud, oppfølgingsprogram, rådgiver, skolebøker, spesialkurs og tilbud om
fagseminar. Videre er det et godt sosialt tilbud på skolen med mange idretts- og
fritidsaktiviteter. Du bor hos en vertsfamilie i York og blir kjent med engelsk
språk og kultur.
Du får to ukers forkurs/praksis i august-september. Det blir også arrangert
samling i Oslo før reisen til England. Her får du anledning til å bli kjent med
andre utvekslingsstudenter og vil få informasjon som du trenger for oppholdet.
Egne reiseledere vil ta hånd om alt det praktiske vedrørende reisen og for høstog vinterferieturer. En representant i Norge vil til en hver tid, døgnet rundt, være
tilgjengelig om nødvendig.
Kontakt med Rud videregående skole
Skolen har kontakt med utvekslingselevene via Its learning/ ITL og via rådgiver
i York. Skolen holder også kontakt med elevene ved besøk og studietur.

Rud videregående skole skal i samarbeid med York college tilrettelegger for et
forkurs/praksisplass før du reiser til York. På slutten av dette kurset vil du også
få møte de elevene som har vært i York det siste året. Disse elevene kan gi deg
verdifull informasjon og gode råd for ditt kommende skoleår.

S

Søknadsskjema:
http://www.heltberg.no/~/media/Files/Heltberg%20International/York%201617/Application-Form-2016-17-York-6.ashx
Veiledning til utfylling av søknadsskjema:
http://www.heltberg.no/~/media/Files/Heltberg%20International/York%201617/veiledning%20york%20v060915.ashx

Kontaktpersoner ved Rud videregående skole:


lektor Kari Grønli

kari.gronli@rud.vgs.no

Tlf 90 93 73 03


avdelingsleder Anne Liv Bjerkreim

anne.liv.bjerkreim@rud.vgs.no

