
                                             

Trøndelag høyere yrkesfagskole Levanger 
Kirkegata 1, 7600 Levanger  I  Telefon: 74 17 40 00  I  E-post: postmottak@trondelagfylke.no 

               Levanger, 3. august 2022 

 

Velkommen som ny student ved  

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) Levanger, studieåret 22/23 

Vi er glade for at du har takket ja til å starte som student hos oss. Vi gleder oss til skolestart 

senere i august. Du vil få mer utfyllende informasjon ved oppmøte.  Ved spørsmål, ta 

kontakt med oss eller ta en titt på vår hjemmeside www.thyf.no. 

Oppstart av skoleåret 

Vi viser til egen plan over samlingsdager som ligger på hjemmesiden. Oppstartstidspunkt 

for de ulike studiene er som følger: 

- Arbeid med de yngste barna (1AYB) mandag 22.08.22 kl 0900 

- Helseadministrasjon og pasientrettet IKT (1HA) tirsdag 30.08.22 kl 0900 

- Barsel og barnepleie (1BB) onsdag 31.08.22 kl 0900 

- Psykisk helsearbeid og rusarbeid (1PS) onsdag 31.08.22 kl 0900 

Møt på rom M191 (inngang ved tannklinikken) ved Levanger videregående skole.  

VIKTIG! Dersom du blir forhindret fra å delta på første skoledag, ber vi deg gi beskjed slik 

at du ikke mister plassen.  

Generell informasjon 

THYF Levanger er lokalisert ved Levanger vgs. På vår hjemmeside www.thyf.no  finner 

du studieplan med bokliste, samlingsdager og andre opplysninger. 

Hva kan du forberede deg på før studiestart? 

- Gjør deg kjent med din studieplanen og studiebelastningen.  

- Sjekk samlingsdager (obligatorisk oppmøte), avtal evt. med arbeidsgiver om 

tilrettelegging for studier. 

Parkering 

Skolen har ikke gratis parkering. Det finnes en parkeringsplass like ved skolen med 

parkeringsautomat. 

PC 

Som student ved THYF Levanger må du ha med egen bærbar PC. Vi benytter Canvas som 

læringsplattform.  

Kostnader 

Skolen har ingen semester-/studieavgift. Utgifter til bøker og bærbar PC må studentene 

dekke selv. 

Pocket-ID 

Skolen bruker Pocket-ID som student-ID. Husk å aktivere din brukerkonto før du tar i 

bruk Pocket-ID (se hjemmeside). Studentbevis (trondelagfylke.no) 

Velkommen som student ved THYF Levanger! 

Med vennlig hilsen 

Trøndelag høyere yrkesfagskole  

Kari Trøan-Aune (sign) 

Avdelingsleder THYF Levanger 

karau@trondelagfylke.no 

74177957/481 27 111 
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