
   
 

 

Trøndelag høyere yrkesfagskole Trondheim 

Selsbakkveien 34, 7027 Trondheim | Telefon: 74 17 40 00 E-post: postmottak@trondelagfylke.no 

 

Trondheim, 21.6.2022 
 

Til studenter som starter 3. året på KEM ved Trøndelag høyere 

yrkesfagskole Trondheim studieåret 2022 – 2023 

  

Her følger informasjon om semester 5, 6, 7 og 8 ved KEM ved THYF Trondheim.  

 

Nå er du ferdig ved THYF Stjørdal, og de neste to årene er det THYF Trondheim du 

skal forholde deg til. I det følgende får du litt generell informasjon om skolen, 

samlinger, parkering, dataprogram osv.  Deretter er det informasjon spesielt for 

KEM-linja de neste to årene. 

  

 

Samlinger 

Første samlingsuke er satt til uke 34, andre samlingsuke til 39, tredje samlingsuke 

til 45, fjerde samlingsuke til uke 2, femte samlingsuke til uke 6, sjette til uke 12, 

sjuende til uke 15 og samling 8 til uke 18. I tillegg må du regne med å møte opp på 

trekkesamen en uke i løpet av våren (det kan bli endringer på samlingsuker, men 

første samlingsuke blir uke 34). Alle samlingene har oppstart kl 0800 på mandag og 

forventes å være ferdig onsdag kl 1530.   

 

Timeplan for samlingsukene blir lagt ut på Canvas fortløpende når de er klare. 

Dersom du lurer på noe, så er det bare å ta kontakt med meg. 

  

  

Generell informasjon 

Trøndelag høyere yrkesfagskole Trondheim ligger på Byåsen, samlokalisert med 

Byåsen videregående skole. Adressen er Selsbakkveien 34, 7027 Trondheim.  

  

Boklister 

Vi anbefaler at du venter med å kjøpe bøker til etter skolestart, da boklisten er under 

revidering og det kan bli endringer helt frem til studiestart.  

 

Forskrift 

Den som etter søknad er tatt opp som student ved fagskolen, må gjøre seg kjent 

med og forplikte seg til å følge skolens retningslinjer, som er nedfelt i dokumentet 

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole. 

Forskriften finnes her. 

  

Statens lånekasse 

Lån/stipend søker du på www.lanekassen.no. Bruk søknad for høyere og annen 

utdanning. Se informasjon og aktuelle datoer på www.thyf.no.  

  

Parkering 

Parkeringen på skolens tomt er regulert, og det gjennomføres parkeringskontroller 

av Trondheim Parkering. Studenter som av særskilte grunner må benytte bil til 

skolen, kan søke som parkeringstillatelse. Dokumentasjon må vedlegges. Studenter 

som får innvilget parkeringstillatelse, må betale for dette. Prisen for 2022-23 er 

enda ikke fastsatt.  Parkeringstillatelsen betales i informasjonen. Søknad sendes på  

e-post: postmottak.fagskole@trondelagfylke.no eller til avdelingsleder 

wileid@trondelagfylke.no  

  

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-06-30-2379
mailto:postmottak.fagskole@trondelagfylke.no
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PC, læringsplattform og dataprogram  

Som student ved Trøndelag høyere yrkesfagskole må du ha med en egen bærbar 

PC. Vi benytter Canvas som læringsplattform.  

 

Office 356-pakken 

Logg deg inn på elev.trondelagfylke.no med din studentkonto i TRFK. 

Velge programvare fra ikonene/menyen. 

Finn office365 i lista over programmer. Velg for riktig system(windows/mac) 

Følg veileder som ligger til høyre for installasjonsfilen. 

 

Revit  

Gå inn på autodesk.no. Nå kommer du direkte til informasjon om 

undervisningstilgang, trykk på den og følg instruksen. Som skole velges Trøndelag 

høyere yrkesfagskole. Du må ha følgende dokumenter: skolekort/skoleplassbevis. 

Har du ordnet deg konto tidligere, skal det holde med å sende inn nye bevis på at 

du fortsatt er student på Trøndelag høyere yrkesfagskole, studentabonnementene 

gjelder bare for ett år om gangen. Info til studenter på Autodesk.  

 

Kostnader   

Skolen har ingen semester/studieavgift. Utgifter til bøker og bærbar PC må du dekke 

selv. 

 

ID kort/Pocket ID 

Fra og med høsten 2022 vil adgang til skolen utenom vanlige åpningstider skje via 

app på mobiltelefon. Det er derfor viktig at du som student registrerer deg med 

bilde på Pocket ID. Informasjon om dette vil bli gitt etter studiestart. 

 

Dersom du har spørsmål, kontakt administrasjonen ved THYF Trondheim/Byåsen 

videregående skole tlf. 72 81 11 20 eller mobilnr. 952 29 168. 

 

 

  

Vennlig hilsen  

Trøndelag høyere yrkesfagskole  

 

 

Hans Ole Møkkelgård 

Koordinator KEM v/THYF Trondheim 

932 11 539 

Hanmo@trondelagfylke.no 
 
 
 
Vedlegg: Informasjon om KEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.autodesk.com/education/students
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/autodesk-for-education/students-and-educators/get-started-for-students-and-educators#confirm-eligibility


 
 
 
 

 
Informasjon om Klima, energi og miljø i bygg (KEM) 
 
 

I semester 5 og 6 skal følgende emnekoder gjennomgås:  

 

00TB03K – VVS-Prosjektering og systemforståelse med faglige ledelse 

(12+13 studiepoeng)  

Under denne emnekoden ligger følgende fag:  

• Sanitæranlegg 5 stp  

• Energianlegg 5 stp  

• Brannslokking 2,5 stp  

• Luftbehandling 7,5 stp  

• Komfortkjøling 5 stp 

 

00TB03L Elektro og automatisering med faglig ledelse (5+5 studiepoeng) 

Under denne emnekoden ligger følgende fag:  

• Elektronikk 3,5 stp  

• Reguleringsteknikk, automatisering og sentraldriftskontroll (SD anlegg) 3,5 

stp  

• VVS teknisk systemforståelse 3 stp  

 

I semester 7 og 8 skal følgende emnekoder gjennomgås:  

 

75TB03M - Fordypning (15 studiepoeng)   

Emnet vil bygge på følgende emner som dere har gjennomført tidligere: 

• Realfaglig redskap 

• Prosjektadministrasjon 

• Varmepumper med naturlig kuldemedier 

• Prøvedrift  

• Prosjektadministrasjon 

  

00TB03J - Hovedprosjekt (10 studiepoeng)  

Emnet vil bygge på følgende emner som dere har gjennomført tidligere:  

• Realfaglig redskap 

• Kommunikasjon 

• LØM 

• Byggesaken for tekniske installasjoner 

• Energi og miljø i bygg 

• VVS-prosjektering og systemforståelse med faglig ledelse 

• Elektro og automatisering med faglig ledelse 

• Fordypning/lokal tilpasning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


