
 
 
 

 

Til nye studenter ved THYF Gauldal høsten 2022  

 

Støren 24. juni 2022  

 

 

Informasjon til nye studenter høsten 2022  

Velkommen som student ved Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Gauldal. Vi er veldig glade 
for at du har takket ja til å starte hos oss, og vi ser frem til vi møtes i august. Her sender vi noe 
informasjon som kan være nyttig for deg. Mer informasjon vil bli gitt ved studiestart.  

 

Beliggenhet  
Vi er lokalisert på Støren, ca. 50 km sør for Trondheim. Besøksadressen er «Basmoen 1» 
(Størenhallen). Det er god kommunikasjon med buss mellom Støren og Trondheim (Støren Rådhus er 
nærmeste stopp). Tog over både Dovrebanen og Rørosbanen stopper ved Støren stasjon. Aktuelle 
steder for overnatting kan være Støren hotell, Vårvolden camping eller Støren camping, som alle 
ligger i rimelig gangavstand fra skolen.  
 

Studiet  
Dette er et deltids-, samlingsbasert fire-årig studie med krav om 80% fremmøte (fysisk eller på nett).  
 

Studiestart  
Studiestart er mandag 22. august kl. 10:00, og hele uke 34 er satt av til obligatoriske 
landmålingsøvelser på skoleområdet. Om du skulle bli forhindret fra å møte første studiedag, må du 
varsle oss!  
 

Undervisningen  
Fra og med uke 35 vil undervisningen foregå på fredager og en normal studiedag varer fra kl. 08:15 til 
15:00. Veiledningstid mellom undervisningstimene avklares med den enkelte emnelærer.  
Studieårsruta finner du her.  
 

Samlinger  
Det legges opp til 3-4 samlinger pr. studieår. For første studieår har vi berammet følgende samlinger:  

Uke 34  Oppstart og landmålingsøvelser 
Uke 50  Obligatoriske prøver  
Uke 24  Obligatoriske prøver  

 Vi tar forbehold om justeringer.  
 

https://storenhotel.no/
https://gaula.no/overnatting/varvolden-camping/
https://gaula.no/overnatting/storen-camping/
https://web.trondelagfylke.no/contentassets/f9e8b91b982742c9b92d4a3aeec29257/studiearsrute-2022-23.pdf


 
 
 
 
Hva er obligatorisk?  
Landmålingsøvelsene er en obligatorisk del av landmålingsemnet. Disse øvelsene avvikles i første-, 
tredje-, og femte semester og skal gjennomføres ved skolen.  
Videre avholdes obligatoriske prøver ved avslutningen av hvert semester, som gjennomføres på 
skolen. Det samme gjelder også eksamener.  
Mellom samlingene vil det gjennomføres innleveringer for vurdering, som også er en del av 
arbeidskravet ved studiet. Disse innleveringene gjennomfører du hjemmefra og leverer digitalt.  
 

Bøker og utstyr du må skaffe før du starter (bekostes av studenten)  

• PC som oppfyller følgende krav:  

 
• Bøker:  
• Terje Skogseth/Dag Norberg  

o «Grunnleggende landmåling», 3. utgave 2021, 3. opplag, ISBN 978-82-05-44934-3  
• Jan Ketil Rød  

o «GIS verktøy for å forstå verden», 1. utgave 2015, 2. opplag, ISBN 978-82-450-1881-3  
• Annet:  
• Programmerbar Casio kalkulator (f.eks. Casio fx-9860GII eller tilsvarende programmerbar 

Casio).  
• Notatbøker, skrivesaker, linjal osv.  

 
Bøker til matematikk og fysikk venter du med. Dette avklarer dere med faglærer når vi starter.  

 

Tenker du å ikke studere her allikevel?  
Dersom du av en eller annen grunn, skulle ombestemme deg, slik at du allikevel ikke ønsker å starte 
studiet, ber vi deg om å gå inn på samordna opptak så snart som mulig og avvise tilbudet der.  

På den måten kan vi tilby plassen til en av de som står på venteliste ����  

 

https://www.samordnaopptak.no/info/


 
 
 
 
 
 
Ytterligere informasjon  
Ønsker du nærmere informasjon kan du finne dette på www.thyf.no  
Eller du kan selvsagt kontakte meg på tlf. eller pr. e-post.  
 

Vi ser fram til vi møtes i august.  

 

Med vennlig hilsen  

Bjørn Ketil Hovin   

studiestedsleder  

mob. 404 17 243   

bjorhov@trondelagfylke.no   

http://www.thyf.no/
mailto:bjorhov@trondelagfylke.no

