Til deg som er ny student ved elektro, fordypning elkraft, i
Melbu eller Steinkjer
Hei og velkommen som student.
Du har søkt på teknisk fagskole og har takket ja til studieplass.
I oppstarten er det mange spørsmål som stilles, og av den grunn sender vi deg denne
informasjonen. Fagskolene i Melbu og Steinkjer har et tett samarbeid og denne informasjonen
sendes derfor felles til alle våre studenter.
Formell oppstart:
Studiet starter formelt med 1. samling (se datoer under), men vi vil sende en liten oppgave som skal
gjøres før første samling. Denne kommer til dere i uke 33 (15. – 19. august).
For å sikre at all nødvendig informasjon er mottatt og forstått, vil du i løpet av uke 33 bli oppringt.
Vår erfaring tilsier at en slik samtale er smart og kan være en del av en større prosess. Tre år med
studier er for mange en større inngripen i en kjent hverdag, og derfor kan det være greit å ta en
samtale om det du nå skal gå i gang med.
Samling:
Vi kommer til å gjennomføre samlinger på Melbu (Hadsel) for studenter som er tatt opp ved
Nordland fagskole og i Steinkjer for de som har fått studieplass i Trøndelag.
Tidspunkt for startsamling:
1.klasse: uke 35 (29. august – 02. september) - Melbu
1.klasse: uke 36 (05. - 09. september) - Steinkjer
Timeplan for første samling legges på ITS Learning og faget ‘’TF-nett studentinfo’’ så snart den er klar.
Vedlagt vil du finne en årsplan som viser samlingene og tidspunkt for eksamen neste vår.
Første samling er en viktig del av oppstarten av studiet og vi håper dere prioriterer denne samlingen.
Om du ikke kan møte ved samling så skal dere gi beskjed til den enkelte skole. Se kontaktinfo på side
to i dette skrivet.
Boklister:
Vedlagt i denne informasjonsmailen finnes en bokliste. Flott om du skaffer bøker før oppstart.
Forlagene lager nye opplag underveis, så det kan forekomme at ISBN- nummer ikke stemmer. Om
det skjer, så be om siste versjon.
NB! Kalkulator og bærbar pc skal du disponere under studietiden.
Hele studieplanen finnes vedlagt informasjonsmailen.
Nettsted:
Vi bruker e-læringsplattformen ItsLearning. Dette administreres av Fagskolen Nordland, og de vil
sende deg påloggingsinformasjon i starten av august. Når det er gjort, så vil brukernavn og passord
bli sendt på e-post. Hvis du ikke har mottatt e-post innen 15. august, ta kontakt med en av skolene
(se kontaktinformasjon under).
Oppmøte og overnattingsmuligheter:
Se vedlagte informasjonsflyer.

Tilgang til emner:
Den enkelte faglærer gir tilgang til emnene. Dette skal være på plass før første samling.
Gjør deg kjent med ItsLearning før oppstart. Ikke vær redd for å prøve, og skulle du få problemer,
kontakt en av skolene.
Kontaktinfo:
Nordland fagskole, elektro
Hans Gunnar Hansen
Avdelingsleder

Trøndelag høyere yrkesfagskole, Steinkjer
Ottar Skålbones
Fagleder

91101824 (mobil)
hansha@vgs.nfk.no (epost)

91829137 (mobil)
ottsk@trondelagfylke.no (epost)

Ha en fortsatt god sommer og velkommen som student til høsten!

Med vennlig hilsen
Hans Gunnar Hansen
Avdelingsleder Nordland fagskole, elektro
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