Lindesnesregion sør
Vassmyra – Blomdalen – Lindesnes – Marnar – Mandal vgs

Informasjon til elever som skal ha VGO-dagen utenfor
Mandal vgs.
Her får du litt informasjon om hvordan du kommer deg til den skolen du har valgt og
litt informasjon om innholdet. På hver skole er det en kontaktperson som du kan
kontakte hvis du får problemer eller lurer på noe (kommer for sent for eksempel). Vi
ønsker deg en innholdsrik og lærerik dag!
Buss-og togtider til Kristiansand sentrum:
Buss fra:
 Vigeland: 0730 (sentrum),
o Retur fra rutebilstasjonen: 1515, 1530, 1545
 Mandal v/Amfi: 0725, 0755,
o Retur fra rutebilstasjonen: 1515, 1530, 1545
 Tog fra Marnardal: 0712, ankomst Krs 0742.
o Retur 1408, 1615
Buss-og togtider til Katedralskolen Gimle:
 Tog Marnardal: 0712, ankomst KRS kl 0742. Ta buss fra holdeplass 14 (bommen ved
Color Line). De fleste bussene derfra går til UIA (spør sjåføren). De går ofte så tidlig på
morgenen.
 Vigeland: 0730, Mandal 0725, 0755. Bytt buss på rutebilstasjonen i Krsand. Ta buss fra
holdeplass 14 (bommen ved Color Line). De fleste bussene derfra går til UIA (spør
sjåføren). De går ofte så tidlig på morgenen.
Info KKG: Oppmøte kl.08.00. Nærmere opplegg kommer..
Kontaktperson KKG- toppidrett: Emma Smith
Kontaktperson IB – KKG: Aurora Storm Stiland
94988382
Busstider til Vågsbygd:
 Marnardal: ta tog til Krsand (se over). Ta buss M1/M2 til Vågsbygd senter fra
Rutebilstasjonen, holdeplass B
 Vigeland: 0730. Mandal: 0725, 0755: Gå av på busstoppen ved Hannevika v/ Hennig
Olsen Is. Kryss veien til busstopp på andre siden av veien. Ta buss M1/M2 til Vågsbygd
senter.
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Info Vågsbygd:
 Musikk: oppmøte i resepsjonen kl.09.40 for omvisning+ hospitering på VG3. Ferdige
kl.13.30. Kontaktperson: Mads Aleksander Olsen (40521126) og Ingrid Stoveland
 Dans: Oppmøte i resepsjonen kl.09.40 for omvisning +workshop kl.11-13. Dere må
være forberedt på at det kan bli en del pauser underveis. Ta med tøy du kan danse i!
Kontaktperson: Vera Ånestad
Busstider til Lyngdal: Elever fra Marnardal tar buss som er i Mandal før kl 0800: Fosslian
0630, Bjelland 0640, Laudal 0700, Marnardal stasjon kl 0710, Øyslebø kl 0713. Lang ventetid
i Mandal.
 Fra Mandal v/Amfi: 0915, Vigeland sentrum 0930, Lyngdal 0954. Dere blir
hentet med minibuss på rutebilstasjonene i Lyngdal.
 Retur kl 1355 fra Lyngdal sentrum
Info KVS Lyngdal: begynner når bussen kommer fram. Kl.10.00? Elevene hentes på
rutebilstasjonen, og kjøres tilbake dit når opplegget er ferdig. Skoledagen slutter kl.14.00.
Kontaktperson ID og NA-KVS: Urte Skripkauskaite
90251642
Kontaktperson ST-KVS: Ludvig S. Wårøy
47803965
Busstider til Søgne:
 Marnardal 0710, bytte i Mandal 0755, ta buss nr 200 til Søgne, gå av på E39 rett før
Tangvall – gå til Søgne sentrum, ta buss 258 mot Søgne vg.skole
Info Søgne vgs: Det er viktig at dere kler dere etter føre og vær. Dere må ha varmt tøy,
regntøy, gode sko – lue ol. Elevene møter kl 08.00 – 13.30
Kontaktperson: Silje R Hansen
Tangen videregående skole: Tangen 21, Kristiansand. TLF: 38177600
KDA (Kunst, Design og Arkitektur): Har opplegg fra kl. 08.00 – ca. 11.30. Etter det har
klassene matpause og så fellesfag, så det blir en kort dag. Dere får være med i
programfagene + får en oppgave, informasjon fra avdelingsleder og omvisning. Tror det blir
greit, selv om det blir en kort dag
MK (Medier og Kommunikasjon): Det vil bli opplegg hele dagen, altså fra 08.00 og fram til ca.
13.30/14.00. Dere trenger ikke noe spesielt utstyr, men kan ta med deg noe å notere på og
med.

Kontaktperson: Siri Solås

97182401
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Akademiet: Elvegata 2a, Kristiansand (samme bygg som Rema 1000). Inngangen ligger på
siden av bygget som vender mot Tangen vgs og Snadderkiosken, ganske langt ned mot elva.
Dere må være på Akademiet før kl 0900.

Spar på billettene. Dere får penger igjen på skolen – husk kontonummer når du skal hente
pengene på skolen!

Rådgiver

