
 
 

                       

Velkommen som student ved Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Stjørdal 
 
Studieåret starter mandag 22. august. Vi ønsker deg velkommen til nytt studieår på rom J320 i 3. 
etg på Stjørdalshallen, kl 12.30.  
 
Den første uka, til og med fredag 26. august, er oppstartsuke. Da får dere en god del informasjon, 
repetisjon, og muligheten til å få oversikt og starte studiet på en rolig måte.  
 
Det er obligatorisk oppmøte ved studiestart, og oppmøte vil bli registrert. 
 
Resten av studieåret er det stort sett undervisning fra kl 08.25 – 14.30/15.30 hver dag. Merk at det er 
krav om minst 80 % oppmøte. Studieårsruta finner du på vår hjemmeside: www.thyf.no 
 
Bokliste og kalkulator 
Bokliste for 1. år vil bli lagt ut på vår hjemmeside i løpet av august. NB! Det er ikke nødvendig å kjøpe 
alle bøkene for begge studieårene med en gang. Det kan forekomme endringer i boklista fra år til år, 
det holder derfor at dere kjøper de bøkene dere trenger for 1. året. Hvordan emner og tema fordeler 
seg over studieløpet er forklart i våre studieplaner. Vi jobber med revidering av studieplanene nå, 
nye studieplaner vil bli publisert på vår hjemmeside i løpet av august. 
 
Dere kan få kjøpt kalkulator på skolen. 
 
Bærbar PC 
Du må skaffe deg bærbar PC til studiestart. Spesifikasjon av minimumskrav for bærbar PC er vedlagt 
i e-posten. 
 
Frasigelse av plassen 
Hvis du bestemmer deg for å ikke starte studiet må du gå inn på www.samordnaopptak.no og si fra 
deg plassen så fort som mulig.  
 
Mer informasjon 
Har du ubesvarte spørsmål kan du se på vår hjemmeside.  Se spesielt under «Meny». 
 
Lokalisering 
Vi holder til i 2. og 3. etasje på Stjørdalshallen. Pilen viser lokalisering av skolen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thyf.no/
http://www.samordnaopptak.no/


 
 
 
 
Vi går inn i ferietid nå, så svartiden vil være lenger enn normalt ved eventuelle henvendelser.  
 
Vi ønsker deg velkommen til studiestart! 
 
Med vennlig hilsen  

Tine Haugen 
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