Trondheim, 4. juli 2018

Til studenter som starter 2. året Trondheim fagskole studieåret
2018 – 2019
Oppstart
Dato for første skoledag er tirsdag 21. august kl. 11.00. Møt opp i klasserommet.
Dersom du blir forhindret fra å delta på første skoledag, ber vi deg gi beskjed til
skolen.
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 studier ved Trondheim fagskole». 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. 350,- for skoleåret 2018 – 2019.
Parkeringstillatelsen betales i informasjonen. Søknad sendes til skolens mail:
postmottak.fagskole@trondelagfylke.no.
PC og læringsplattform
Som student ved Trondheim fagskole må du ha med en egen bærbar PC. Vi benytter
Canvas som læringsplattform. Se vedlagt skriv om informasjon angående anskaffelse
av bærbar PC.
Læringsplattformen Canvas er ny, og vi må derfor regne med en innkjøringsperiode
ved studiestart. Vær klar over at du vil miste tilgangen til itslearning i løpet av
sommeren, ta derfor utskrift av det du ønsker å beholde. Mer informasjon om Canvas
får du ved studiestart.
Trondheim fagskole
Selsbakkveien 34, 7027 Trondheim | Telefon: 74 17 42 10 Epost: postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Kostnader
Semesteravgift/studieavgift for skoleåret 2018 - 2019 er kr 1000,- for fulltids studenter,
og kr. 1500,- for samlingsbasert studium (MatTeknikk). Avgiften dekker
medlemskapsavgift i Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter (ONF) med kr
150,-, kopiering og andre administrative avgifter.
ID kort/Pocket ID
Ditt gamle ID kort vil også gjelde for kommende skoleår. Ta derfor med ditt gamle kort, du vil
få en oblat som festes på kortet. Nye studenter får ikke kort, men en ny løsning med Pocket ID.

Dersom du har spørsmål, kontakt administrasjonen ved Trondheim fagskole/ Byåsen
videregående skole tlf. 72 81 11 20.

Ønsker deg en god sommer og velkommen til et nytt studieår.

Med hilsen
Arne Brenden
Avd.leder

