
    
 

Trøndelag høyere yrkesfagskole avd. Gauldal 
Basmoen 7, 7290 Støren E-post: postmottak@trondelagfylke.no 

 

 
 

Søknad om avvik fra oppmøteplikten 
 

 
Jeg søker med dette om avvik fra oppmøteplikten på 80%, som gjelder for 
fagskolestudiet i kart og oppmåling ved Trøndelag høyere yrkesfagskole avd. 
Gauldal. 
 
Avviksordning 1 
 
Gjelder følgende fag:                  (sett kryss) 

Fysikk  

Matematikk  

Engelsk  

Norsk  

Landmåling 1  

GIS 1  

GIS 2  

Rettslære  

Landmåling 2  

LØM  

 
Begrunnelse for søknaden 
 

(kort begrunnelse) 

 
Nødvendig dokumentasjon legges ved søknaden. Søknaden sendes/leveres avd. 
leder så snart som mulig etter studiestart.  
 
Avviksordning 2, se beskrivelse på neste side.  
 
 
 
Dato:   Signatur: 

 
 
For skolen 
 
Innvilget    
 
Ikke innvilget      
 
          
Signatur skolen                                                        dato______________              



 

Trøndelag høyere yrkesfagskole avd. Gauldal 
Basmoen 7, 7290 Støren E-post: postmottak@trondelagfylke.no 

Arbeidskrav fra studieplanen 

Arbeidskravene er beskrevet i de ulike emnene. Det er krav om 80% tilstedeværelse 

på undervisningen. Studentene må delta på alle obligatoriske samlinger og øvinger. 

Alle obligatoriske arbeidskrav må gjennomføres. Avvik fra dette kan avtales med 

faglærer slik at det kan lages en alternativ plan. Alle obligatoriske innleveringer må 

leveres innen fristen. Unntak kan avtales med faglærer. 

 

 

Organisering av studiet 

 

1. Normalordningen 

I utgangspunktet er studiet i kart og oppmåling et toårig studium med 80% 

oppmøteplikt. Det stilles krav om at alle øvelser, innleveringer og prøver blir 

gjennomført til rett tid. 

 

2. Avviksordninger 

 

Avviksordning1 

Det kan søkes om avvik fra regelen om 80% oppmøteplikt. Fritak fra oppmøteplikten 

gir ikke fritak fra obligatoriske øvinger og innleveringer. I perioder uten obligatoriske 

øvinger, kan studenter som får innvilget avviksordning 1, studere på egen hånd og 

ved hjelp av lærestoff som blir lagt ut på nett. Søknad om avvik fra 80% regelen 

må begrunnes med dokumentert faglig bakgrunn. 

 

Avviksordning2 

Studiet kan tas over lengre tid. Det mest relevante er da å bruke 4 år. Den faglige 

ansvarlige og hver enkelt student blir enige om hvilke fag som skal tas først og sist. 

Dette avviket avtales med skolen uten søknad. 

 

      
 
 

 


