
 
 
 

Til studenter ved THYF Gauldal høsten 2021  

 

Støren 17. juni 2021  

 

Informasjon til studenter høsten 2021  

Velkommen som student ved Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Gauldal (tidl. Gauldal fagskole). Vi 
er veldig glade for at du har takket ja til å starte hos oss. Her sender vi noe informasjon som kan være 
nyttig for deg.  

 

Beliggenhet  
Vi holder til på Støren, ca. 50 km sør for Trondheim. Besøksadressen er «Basmoen 1» (Størenhallen). 
Det er god kommunikasjon med buss mellom Støren og Trondheim (Støren Rådhus er nærmeste 
stopp). Tog over både Dovrebanen og Rørosbanen stopper ved Støren stasjon. Aktuelle steder for 
overnatting kan være Støren hotell, Vårvolden camping eller Støren camping.  
 

Oppstart  
Oppstart for oss ved Gauldal er mandag 16. august kl. 10:00 (vær oppmerksom på at de andre 
avdelingene ikke starter før den 17.) En vanlig skoledag varer fra kl. 08:15 til 15:00 (siste time er 
såkalt studietime, altså ingen undervisning). Vedlagt følger en enkel plan for høst-semesteret. En 
detaljert timeplan vil være klar til studiestart.  
 

Studiet  
Dette er et stedbasert to-årig studie med krav om 80% fremmøte. Det kan innvilges avvik fra denne 
bestemmelsen (i ett eller flere emner), basert på ei vurdering ut fra en begrunnet søknad. Fagskolen 
legger vekt på å være fleksible, og det gis f.eks. mulighet til å ta studiet over flere år (f.eks. 
idrettsutøvere benytter gjerne denne muligheten).  
 

Hva er obligatorisk?  
Landmålingsøvelser, halvårsprøver til jul og på våren samt eksamener, gjennomføres på skolen og er 
obligatoriske. Videre vil det være innleveringer for vurdering, som er en del av arbeidskravet ved 
studiet. Disse innleveringene gjennomfører du hjemmefra og leverer digitalt.  
 

Landmålingsøvelser  
Landmålingsøvelsene gjennomføres ved starten av hvert skoleår. I høst foregår dette i perioden 17. 
august t.o.m. 6. september. Vi har lagt det opp slik at de av dere som kommer langvegs fra, avslutter 
øvelsene fredag 3. september.  
 
Halvårsprøver til jul  
5 prøver skal avholdes i ukene 49 og 50 (første prøve 8/12 og den siste 17/12).  



 
 
Bøker og utstyr du må skaffe før du starter (dekkes av studenten)  

• Terje Skogseth/Dag Norberg  
o «Grunnleggende landmåling», 3. utgave 2014, 2. opplag, ISBN 978-82-05-44934-3  

• Jan Ketil Rød  
o «GIS Verktøy for å forstå verden», 1. utgave 2015, 2. opplag, ISBN 978-82-450-1881-3  

• Ekern, Guldahl, Holst  
o «Matematikk for fagskolen», 3. utgave, ISBN 978-82-450-3419-6  

• Programmerbar kalkulator (f.eks. Casio fx-9860GII eller tilsvarende programmerbar Casio).  
• PC som oppfyller følgende krav:  

 
• Notatbøker, skrivesaker, linjal osv.  

 
Bøker til de øvrige redskapsfagene (fysikk, norsk og engelsk) venter du med. Dette avklarer dere med 
faglærer når vi starter.  

 

Ytterligere informasjon  
Ønsker du nærmere informasjon kan du finne dette på www.thyf.no eller www.gauldalfagskole.no. 
Eller du kan selvsagt kontakte en av oss på tlf. eller pr. e-post.  
 

Vi ser fram til vi møtes i august.  

 

Hilsen  

Bjørn Ketil Hovin    Per Ivar Gjengedal  

avd. leder     faglærer  

mob. 404 17 243    mob. 996 42 036  

bjorhov@trondelagfylke.no   pergj@trondelagfylke.no  
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