
 
 
01.07.2022 

Til studenter ved Industriell automatisering, Fagskolen Vestfold og Telemark, studiested Porsgrunn 

Din klassetilhørighet er 1IAN-P 

 

Fagskolen Vestfold og Telemark ønsker deg velkommen som student!  

Her kommer informasjon til deg som skal studere ved fagskolen fra høsten 2022 

 

Læringsplattform og digitale læringsrom  

Før studiestart vil du få passord og brukernavn på sms til skolens læringsplattform Canvas. Dette vil 

komme senest innen 15. august. På læringsplattformen vil du finne emneplaner, 

forelesningsmateriell, og praktisk informasjon.   Skolen benytter Zoom som digitalt læringsrom.  

Studiestart og undervisning 

Studiestart er mandag 5 september, kl 09:00 ved Fagskolens lokaler i Porsgrunn. Dette er første 

samling fra mandag til onsdag. 

Du har nettundervisning hver torsdag (kl 16 – 20) det kommende semesteret.  

Lenker til undervisning vil eventuelt bli formidlet til dere på epost eller via Canvas læringsplattform.  

Samlingsplan kunngjøres på fagskolens nettside i sin helhet i uke 37 

Din klasseteamleder er Åshild Tveita (aashild.tveita@vtfk.no)  

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

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

 

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. 

Litteratur  

Du trenger ikke kjøpe litteratur før studiestart – det vil bli gitt mulighet for dette etter studiestart. 

Skolen anbefaler at du gjennomgår studieplanen før studiestart slik at du er kjent med hvilke emner 

du skal gjennomføre kommende år. 

 

 

 

 

Semesteravgift 

 Selve utdanningen er gratis, men det påløper en semesteravgift på kr. 1.250,-, som bl.a. dekker:  
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• medlemskap i Studentsamskipnaden, der fagskolestudenter har fulle studentrettigheter 

• frivillig medlemskap i Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter, ONF 

• Kopiering og lisenser på programvare benyttet i undervisningen 

Som student får du også tilbud om gratis nedlasting av Office 365 ved studiestart.  Studenter må selv 

holde PC. 

Parkering 

Studiested Porsgrunn har en egen parkeringsordning, følg skilting og bruk merkede plasser for 

fagskolen. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å parkere på parkeringsområdet til 

Porsgrunn videregående skole. Husk å registrere bilen din ved studiestart. Lenke til registrering 

vil gjøres tilgjengelig på fagskolens læringsplattform, Canvas fra 15. august. Etter registrering vil 

parkering være gyldig gjennom hele studieløpet.  

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

opptakfagskole@vtfk.no (nye/1. klasse studenter) dersom du har spørsmål. 

 

Vi gleder oss til å treffe deg ved studiestart! 

Med vennlig hilsen 

Robert Immerstein (Avdelingsleder)  
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