Trondheim, 4. juli 2020

Velkommen som student ved Trøndelag høyere yrkesfagskole
Trondheim fagskole
studieåret 2020 – 2021
Oppstart
Skolestart for nye studenter (1MA) i MatTeknikk er mandag 31 . august kl. 10.00. Møt
opp i auditoriet i 2etg på Trondheim fagskole. Dersom du blir forhindret fra å delta på
første skoledag, ber vi deg gi beskjed til skolen slik at du ikke mister plassen.
2MA møter første gang mandag 7 september kl 10.00
3MA møter første gang mandag 24 august kl 10.00
Generell informasjon
Trondheim fagskole ligger på Byåsen, samlokalisert med Byåsen videregående skole.
Adressen er Selsbakkveien 34, 7027 Trondheim.
På vår hjemmeside www.fagskole.no finner du skoleruter, boklister og andre
opplysninger du kan ha behov for. Vi anbefaler at du venter med å kjøpe bøker til etter
skolestart, da boklisten er under revidering.
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 de fylkeskommunale fagskolene i
Trøndelag»
Forskriften finnes under følgende adresse: www.lovdata.no.
Statens lånekasse
Lån/stipend søker du på www.lanekassen.no. Bruk søknad for høyere og annen
utdanning. Se informasjon og aktuelle datoer på skolens hjemmeside.
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, betaler kr. 700,- for skoleåret 2020 – 2021.
Parkeringstillatelsen betales i informasjonen. Søknad sendes til skolens mail:
postmottak.fagskole@trondelagfylke.no.
PC
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Som student ved Trondheim fagskole må du ha med en egen bærbar PC. Vi benytter
Canvas som læringsplattform.

Kostnader
Skolen har ingen semester/studieavgift. Utgifter til bøker og bærbar pc må studentene
dekke selv.
ID kort/Pocket ID/adkomst til skolen.
Skolen innfører fra i høst Pocket ID, se vedlagt informasjon. Du tar bilde med egen
mobiltelefon, og lager ditt eget informasjonsbevis, som vil være tilgjengelig
umiddelbart. Husk å aktivere din brukerkonto før du tar i bruk Pocket ID.
Utenom vanlig skoletid har studentene adgang til skolen med kort og kode. Dette får
dere ved skolestart. Ved mistet eller tapt kort så koster det kr. 100,- for erstatningskort.

Dersom du har spørsmål, kontakt administrasjonen ved Trondheim fagskole/ Byåsen
videregående skole tlf. 74 17 42 10.

Ønsker deg en god sommer og velkommen som student ved Trondheim fagskole.

Med hilsen
William Eide
Avdelingsleder Trondheim Fagskole

