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I dette informasjonsskrivet finner du nyttig informasjon om skolen

Skolen ønsker alle vel møtt til nytt skoleår!

STEINKJER FAGSKOLE
I samarbeid med Hadsel tekniske fagskole i Nordland tilbyr skolen
elektrolinje med fordypning elkraft, som et nettbasert tilbud. For å bli tatt
opp som student ved fagskolen kreves fagbrev og praksis.

HILSEN FRA AVDELINGSLEDER
Velkommen til et nytt studieår!
Vi gleder oss til å ta imot nye og tidligere studenter til et nytt skoleår!
Steinkjer fagskole skole har som mål at alle studentene skal føle seg
trygge, trives godt og utvikle seg sammen i et godt lærings- og skolemiljø.
Med oppfølging både i samlinger og på nettet vil det bli lagt grunnlag for
videre studier og framtidig yrkeskarriere.
Med hilsen

Ottar Skålbones
Avdelingsleder ved Steinkjer Fagskole

1. LEDELSEN
Rektor Svein Ove Dyrdal er fagskolens øverste leder. Han har overordnet ansvar for
skolens totale virksomhet; pedagogisk arbeid, kvalitetsarbeid, økonomi og
utviklingsarbeid/utviklingsplan.
Avdelingsleder og faglig leder Ottar Skålbones er øverste faglig- og pedagogisk leder for
studiested Steinkjert. Han er ansvarlig for studentenes undervisning, både på nett og i
samlinger, og for undervisningspersonalet.

2. DRIFTSTEKNISK TJENESTE
De har ansvar for vedlikehold av bygninger og uteanlegg, tilsyn og kontroll av varme- og
ventilasjonsanlegg, samt serviceoppgaver med spesielt vekt på oppfølging av
brukere/kunder.

3. IKT-TJENESTE
IKT-tjenesten har hovedansvar for den daglige driften av skolens dataanlegg og
audiovisuelle hjelpemidler. De samarbeider med skoleledelsen ved planlegging og
vedlikehold av installasjoner, samt nyanskaffelser og vedlikehold av AV-materiell.
Kontorsted/servicedisk: Bak servicetorget i bygg B
Åpningstid: kl. 08.00 – 11.30 og kl. 12.00 – 15.30

4. KANTINETJENESTEN
Elev- og studentkantina finner du midt i skolen, rett innenfor hovedinngangen. Kantina har
samme utsalgssted for både elever, studenter og lærere. Her finner du et variert utvalg av
kalde og varme drikker, kald og varm mat.
Åpningstid: kl. 07.45 - 14.45 alle skoledager.

5. BIBLIOTEKET
Skolens bibliotek finner du ved kantina, innenfor hovedinngangen, og er nytt og velutstyrt.
Her finner du bøker, filmer, magasiner, tidsskrifter, og aviser. Du kan også oppleve
kunstutstillinger, og sjekke nyinnkjøpte bøker og filmer. Biblioteket tilbyr Norgeslån, det vil
si at vi kan låne inn bøker og filmer til deg fra andre bibliotek i landet. Kom gjerne med
innkjøpsønsker. Biblioteket har to grupperom og mange arbeidsplasser.
Å låne på biblioteket er gratis, men alt må registreres og leveres tilbake etter endt lånetid.
Du må vise studentbevis eller annet ID-kort for å få låne.
Biblioteket har betjening. De kan for eksempel hjelpe deg å finne stoff til emner du jobber
med, eller anbefale bøker og filmer.

Åpningstid: kl. 08.00 - 15.30.

6. STUDENTENES TILLITSVALGTE 2021/2022
1. klasse: Anders Markhus
2. klasse: Emil Nordahl

7. FOTOGRAFERING
Nærmere informasjon vil komme.

8. ID-/STUDENTBEVIS - POCKET ID
Trøndelag fylkeskommune har innført digitale skolebevis. Beviset vil være det primære
beviset utlevert av fylkeskommunen og kan eksempelvis brukes som identitetskort ved
eksamen, godkjent legitimasjon for reise med AtB eller hos andre aktører som tilbyr
studentrabatt. I samme løsning vil elever også finne sitt bibliotekkort, som kan benyttes på
skolebibliotekene.
Trenger du hjelp med å komme i gang, så ta kontakt med skolen. Ved teknisk feil, så ta
kontakt med IKT – avdelingen på skolen. Ved kopiering og utskrifter må ID benyttes.
Datasystemet er basert på at studenten har full kontroll på egne utskrifter (”follow me”funksjon).

9. STIPEND FRA LÅNEKASSEN
Du betaler ingen ting for selve opplæringen ved fagskolen. De fleste studentene kan søke
om lån og stipend fra lånekassen, jf. lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no

10. PEDAGOGISK ÅRSPLAN
Det er fem ukesamlinger per år. I tillegg kommer eventuelle eksamenssamlinger.
Samlingsplan for skoleåret 2022/2023 får du tilsendt på e-post og den legges også på
ItsLearning samt Thyf studiested Steinkjers hjemmeside.

11. TOBAKKSFORBUD
Helsedirektoratet har i skriv av 23.05.14 sendt ut informasjon om en lovendring som
skjerper forbudet mot bruk av tobakk i skolene. Bestemmelsen i tobakksskadelovens § 27
lyder slik:
«§ 27. Tobakksforbud på skoler og i skoletiden. Tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og
videregående skolers lokaler og uteområder. Elever ved grunnskoler og videregående skoler
skal være tobakksfrie i skoletiden».

12. PARKERING
Skolen har parkeringsplasser for biler og særskilte parkeringsområder for
motorsykler/mopeder og sykler. Vi ber om at trafikkskiltene på skolens område blir
respektert. Parkeringsetaten i Steinkjer kommune fører tilsyn. Feilparkerte kjøretøy blir
ilagt kontrollavgift (bot).

13. UTVIDET BRANNINSTRUKS
VED BRANNALARM:

• Brannalarm må alltid respekteres
• Lukk alle dører og vinduer
• Gå straks ut av bygningen

NÅR BRANN OPPDAGES:
Varsle: Trykk inn knappen i en av de manuelle melderne der slike finnes. Meld fra til
resepsjonen/sentralbordet i bygg A, lærer eller ring tlf. 110. Redde: Sørg for at alle
kommer ut. Se om tilstøtende rom er forlatt. Hjelp de som ikke er like førlig som deg.
Opptre mest mulig rolig. Bruk ikke heisene. Slokke: Om mulig, prøv å slokke med
husbrannslange og/eller håndslukningsapparat. Rekkefølgen av punktene ovenfor må
avgjøres ut fra situasjonen. Sørg alltid for varsling og tilkall hjelp. Lukk alle vinduer og
dører for å hindre at røyk og flammer sprer seg.
HOLD DEG ORIENTERT OM FØLGENDE:
• Rømningsveiene (det vises til de opphengte rømningsplaner i hver etasje)
• Slokkeutstyrets plassering og virkemåte (avmerket plassering framgår av de særskilte
rømningsplaner)
• Oppmøtested ved rømning av bygninger (oppmøtested framgår av særskilt branninstruks
for de enkelte bygg – hengt opp i klasserommene) Faglærer foretar opptelling av sin
klasse/gruppe og melder fra til avdelingsleder.
NB! Vis respekt for brannverninstallasjoner og slokkingsmidler. Ødeleggelse og misbruk av
slikt utstyr er alvorlige forseelser, som det vil bli reagert strengt på.

14. KART OVER SKOLEN
Steinkjer fagskole ligger i samme lokaler som Steinkjer videregående skole

Google map:
Steinkjer videregående skole - Google Maps

Overnattingsmuligheter på Steinkjer
Best Western Tingvold Park hotel – 74 14 11 00
Gamle Kongeveg 47
7725 Steinkjerwww.tingvoldhotel.no
Telefon: +47 74 14 11 00
www.tingvold.no
www.facebook.com/tingvoldpark
firmapost@tingvold.no

Quality Hotel Grand Steinkjer – 74 16 47 00
Kongens gate 37
7713 Steinkjer
Postboks 3014 Sørsia,
7709 Steinkjer www.choicehotels.no

Guldbergaunet Camping – 74 16 20 45
Elvenget 34,
7716 Steinkjer
Postboks 2073
7708 Steinkjer
Guldbergaunet Sommerhotell og Camping | Steinkjer (guldbergaunetcamping.no)

Med ønske om tre fine og utviklende år sammen,
ønsker vi alle varmt velkommen.
Med vennlig hilsen
Ottar Skålbones

Ottar Skålbones
Fagleder m/personalansvar
Trøndelag høyere yrkesfagskole
Studiested Steinkjer
Skype: ottsk@trondelagfylke.no
74 17 79 23 / 918 29 137

