
 
 

26.juni, 2022 

Til studenter ved 2BYNA-P i bygg utdanning ved Fagskolen Vestfold og 

Telemark, studiested Porsgrunn.  

Her kommer informasjon til deg som skal begynne ditt andre år på Fagskolen 

Vestfold og Telemark fra høsten 2022. 

Samlingsuker og kveldsundervisning 

Oppstart i høst semester blir mandag 22.august kl16:00-20:00 på Zoom 

(uke 34).  Deretter, blir det en zoom undervisningskveld per uke på mandager.  

Samlinger blir mandag, tirsdag, onsdag i uke 37, 44, 05, og 17 ved 

fagskolens lokaler i Porsgrunn, Kjølnes Ring 26.   

Undervisningslenken vil bli formidlet til deg via Canvas.  

Husk at du kan få veiledning etter avtale med faglærer, ved frammøte på 

fagskolen, over nett, via video eller via epost/Canvas meldinger.   

Din klasseteamleder er Trond Loen. 

Skolen anbefaler at du gjennomgår studieplanen før studiestart slik at du er 

kjent med hvilke emner du skal gjennomføre kommende år. 

Vi ber deg imidlertid følge med på fagskolens nettside for oppdatering i tilfelle 

endringer, se https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/praktisk-informasjon 

Litteratur  

Emne 4: Samordnet byggeprosess  

• Nettressurser og digital læremidler 

• Kolstad, Revit på norsk 2022, ISBN: 9788299966870 

 

Emne 7: DRIFT/PRODUKSJON 

• Nettressurser og digital læremidler 

• Tyrén, Bygningsproduksjon, ISBN: 9788280211682 

 

 

Semesteravgift 

https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/praktisk-informasjon


 
 

En semesteravgift på kr. 1.250,- vil gjelde i skoleår 2022-23, det dekker blant 

annet:  

• medlemskap i Studentsamskipnaden, der fagskolestudenter har fulle 

studentrettigheter 

• frivillig medlemskap i Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter, ONF 

• kompendier, kopiering og utskrifter med mer  

Husk at du, som student, får tilbud om gratis nedlasting av Office 365. 

Parkering 

Husk at studiested Porsgrunn har en egen parkeringsordning, følg skilting og 

bruk merkede plasser for fagskolen på samlinger. Vi gjør oppmerksom på at det 

ikke er tillatt å parkere på parkeringsområdet til Porsgrunn videregående skole. 

Husk å registrere bilen din ved studiestart hvis du skal bruke en annen bil enn i 

fjor. Lenke til registrering vil gjøres tilgjengelig på fagskolens læringsplattform, 

Canvas fra 17. august. Etter registrering vil parkering være gyldig gjennom hele 

studieløpet.  

 

Fagskolen har ferieavvikling i juli, vennligst send epost til fagskole@vtfk.no 

dersom du har spørsmål. 

Dersom du av ulike årsaker ikke kan møte på første skoledag ber vi deg ta 

kontakt og gi beskjed på epost fagskolen@vtfk.no eller telefon 35917750. 

Vi gleder oss til å treffe deg igjen i høsten! 

 

Med vennlig hilsen, 

Kathryn Lee Hansen 

Avdelingsleder undervisning  

Fagskolen administrasjon  

Næring, innovasjon og kompetanse 

 

Mobil: 94 81 44 27  

 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 

www.vtfk.no  
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