
 
 
Velkommen som student hos Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling 
Stjørdal, studiested Frøya 
 
 
Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Stjørdal, inviterer til første samling for mekatronikk deltid 
med studiested Frøya onsdag 24. august kl 10.00. Oppmøte i resepsjonen ved Guri Kunna vgs.  
 
Første samling vil vare til fredag den 26. august ca kl 15.00. Det er planlagt i alt 8 slike samlinger det 
første året. På samlingene er det for det meste undervisning, som varer fra kl 08.00 til 17.30 onsdag 
og torsdag og til kl 15.10 på fredag. Det er videre planlagt samlinger i ukene 39, 43 og 48 høsten 
2022. Samlingsplan for første semester ligger vedlagt, deres klasse heter ME-N H22 (Frøya) – Kull 
22M. Hele studiet planlegges gjennomført over 3,5 år. De to første årene foregår på Frøya, det siste 
1,5 året foregår på Stjørdal. 
 
På første samling vil vi bruke en del tid på å bli kjent, presentere regler og retningslinjer for studiet, 
samt legge vekt på bruk av læringsplattformen som benyttes i all kommunikasjon mellom student og 
skole. Detaljert timeplan for første samling kommer når det nærmer seg oppstart.  
 
Bokliste og kalkulator 
Bokliste for 1. år vil bli lagt ut på vår hjemmeside (www.thyf.no) i løpet av august. NB! Det er ikke 
nødvendig å kjøpe alle bøkene for alle 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 på første samling. 
 
Bærbar PC/tilgang til internett 
For å være deltidsstudent kreves god tilgang til internett hjemme, eller der du skal arbeide med 
studiene. På samlingene vil det også være behov for å bruke PC. Alle studentene må derfor ha med 
egen bærbar PC på alle samlinger. Minimums krav for bærbar PC er vedlagt i e-posten. Det er viktig 
at riktig operativsystem finnes på aktuell PC. Det er også viktig at du er administrator på din PC. Vi 
har tidligere erfart at noen kan ha firma-pc der studenten ikke har administratorrettigheter, og dette 
kan bety at vi ikke får gitt nødvendig IT-støtte mens du er på samling. 
 
Overnatting 
Det er muligheter for å book overnatting på følgende steder: 

- Hotell Frøya 
- Dolmsundet Hotell Hitra 
- Hjorten Hotell Hitra 

 
Lokalisering 
Guri Kunna vgs, Nordfrøyveien 411, 7260 Sistranda. 
 
Forbehold om studiestart 
Hvis en eller flere fordypingsretninger får svært få deltagere kan dette føre til at det aktuelle studiet i 
fordypningen ikke blir igangsatt.  
 
 

http://www.thyf.no/


 
 
Obligatorisk oppmøte 
Hvis du ikke har mulighet til å møte på første samling vil vi gjerne ha melding om dette snarest, 
gjerne pr e-post til espar@trondelagfylke.no. Merk at det er krav om minst 80 % oppmøte. 
 
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 www.thyf.no.  Se spesielt under «Meny». 
 
Vi går inn i ferietid nå, så svartiden vil være lenger enn normalt ved eventuelle henvendelser.  
 
Vi ønsker deg velkommen til første samling. 
 
Med vennlig hilsen  

Tine Haugen 

 

 

  

Tine Haugen 
Fagleder m/personalansvar 
Trøndelag høyere yrkesfagskole  
Skype: tinha@trondelagfylke.no 
74 17 81 02 / 920 89 517 
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