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Supplement til lokal forskrift for Trøndelag høyere yrkesfagskole 
Vedtatt i Fagskolestyret 10. juni 2020 
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1. Formål og virkeområder  

Formålet med dette reglementet er å presisere studentenes rettigheter og plikter. 

Reglementet er et supplement til lokal forskrift for Trøndelag høyere yrkesfagskole. 

 

Reglementet skal  

- sikre at studenter og tilsatte får god informasjon om skolens system for opplæring og 

utvikling av læringsmiljøet  

- gi informasjon om studentenes rettigheter og plikter, herunder fagskolens ansvar og 

overordnede ordensregler for fagskolene  

 

Reglementet gjelder for Trøndelag høyere yrkesfagskole. 

 

 

2. THYFs ansvar for opplæring og læringsmiljø 

THYF plikter å informere studentene om reglementet og gjøre dette tilgjengelig for 

studentene. 

 

THYF skal, i samarbeid med studentene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og 

arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet (jf. § 15 i Lov om høyere yrkesfaglig 

utdanning). THYF skal for øvrig yte hjelp og veiledning i samsvar med de regler som til 

enhver tid er gjeldende. 

 

Studentene har rett til opplæring i henhold til gjeldende/aktuell studieplan og til å få 

løpende veiledning og tilbakemelding i forhold til de målene den enkelte arbeider etter. Det 

skal gis tilbud om årlig samtale med hver enkelt student. 

 

Studentene har rett til å delta i skolevurdering, dvs. en løpende vurdering av i hvilken grad 

skolens organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen bidrar til å nå 

målene i læreplanen. 

 

Studentene har rett til og bør ta opp med skolen (faglærer, klasseleder, skolens ledelse, 

evt. gjennom tillitsvalgte) forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan f.eks. være: 

 

- at studieplanene ikke følges  

- at studenten ikke får den hjelp han/hun ber om  

- manglende medvirkning i planlegging mv.  

- dårlig læringsmiljø eller klassemiljø (f.eks. mobbing  

 

Studentene har rett til å danne studentråd. Representanter i studentrådet har rett til 

regelmessige møter med skoleledelsen. 
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3. Studentdemokrati 

a) Tillitsvalgt 

Alle klasser ved THYF skal velge en tillitsvalgt med personlig vara. Skolen skal legge til rette 

for best mulige arbeidsforhold for studentenes tillitsvalgte.  

 

b) Studentorgan  

THYF skal til enhver tid legge til rette for opprettelse av studentorgan for å ivareta 

studentenes interesser og samarbeid med ledelsen (jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning 

§ 14). Studentorganet skal samarbeide med fagskolestyret om læringsmiljøet. 

 

Rektor eller den rektor utnevner, er studentorganets faste kontaktperson. Det er opp til 

studentorganet om representanter fra skoleledelsen/administrasjonen skal delta på 

studentorganets møter. Studentorganet skal bestå av klassetillitsvalgt med 

vararepresentant fra hver fagskoleklasse, valgt av medstudenter i gjeldende klasse. 

 

c) Studentrepresentasjon i fagskolestyret  

Studentene ved THYF er representert i fagskolestyret med 1 – en – representant. 

Studentrepresentanten med personlig vara velges av og blant studentene (jf. Lov om 

høyere yrkesfaglig utdanning § 10). Studentrepresentantene velges for ett år (studieår) av 

gangen. 

 

 

4. Studentenes plikter 

a) Generelt  

Studentene må rette seg etter de bestemmelser, reglementer og instrukser som er fastsatt 

for skolens aktiviteter. 

 

Studentene plikter å gjøre seg kjent med reglementet for THYF. Studentene kan ikke 

påberope manglende kjennskap til reglementet som unnskyldning for regelbrudd. 

Studentene skal for øvrig holde seg orientert om meldinger og bestemmelser samt annen 

informasjon som blir gitt av skolen. 

 

Studentene må selv skaffe seg det undervisningsmateriell og lærerbøker som THYF ikke 

holder, men som kreves i opplæringen. 

 

b) Oppmøte, arbeidskrav og fravær  

Studentene skal møte presis til, og delta aktivt i opplæringen i henhold til studieplanen.  

 

Studiesteder med nettstøttet undervisning stiller egne krav til studentene som deltar 

digitalt, om at de har sine webkamera påslått, bruker fullt navn (for- og etternavn) i 

visningsskjerm og deltar på samme vilkår som studenter for øvrig. 

 

Studentene plikter å levere pålagte arbeidskrav til avtalt tid. Studenten skal i god tid før 

frist ta kontakt med skolen dersom han/hun ikke kan følge opp arbeid til avtalt tid. 
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c) Endring av adresse eller studentstatus  

Studentene skal informere skolen om eventuell adresseendring eller endring i e-

postadresse. Dersom en student ønsker å slutte på skolen før hele utdanningen er fullført, 

må studenten selv melde dette skriftlig til THYFs administrasjon.  

 

d) Taushetsplikt  

Studenter som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med opplæring i THYF 

blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter forvaltningslovens 

regler §§ 13-13 f. THYF skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de 

studentene dette er aktuelt for. Taushetsplikten gjelder også etter at studenten har 

avsluttet studiet ved skolen 

 

 

5. Ordensregler  

a) Atferd  

Mobbing, vold, rasisme, diskriminering eller annen krenkende atferd som virker grovt 

forstyrrende for medstudenters arbeid for tilsatte ved skolen eller andre en student kommer 

i kontakt med gjennom studiet, aksepteres ikke. Alle studenter plikter å hindre at dette 

forekommer.  

 

b) Rusmidler  

Studentene skal ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler på skolens område, 

eller ved arrangementer utenfor fagskolen når disse er under skolens ledelse eller ansvar. 

 

c) Skade på bygninger og eiendeler  

Oppstår det skade på bygninger, inventar, utstyr eller THYFs eiendom for øvrig, må dette 

meldes til skolens personale umiddelbart. En student er ansvarlig for skolens økonomiske 

tap dersom det har oppstått skade på grunn av studentens forsettlige eller uaktsomme 

handlemåte. 

  

d) Verneregler  

Studentene må følge de verneregler og bruke det verneutstyr som kreves i aktuelle fag 

eller aktiviteter som skolen tilbyr, og skaffe det verneutstyret som er nødvendig og som 

skolen ikke holder. Alle skal opptre slik at krav til helse, miljø og sikkerhet ivaretas. 

  

e) Internett  

Det er ikke tillatt å bruke THYFs nettverk til å laste ned, spre eller lese materiell som er i 

strid med fylkeskommunenes IKT-reglement, eller er i strid med norsk lov. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_3#%C2%A713
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