Saksbehandler:

Vår dato:

Jan Erik Lie

13. august 2018

Innvalgsnummer/mobil/E-postadresse:

Deres dato:

Vår ref.:
Deres ref.:

33079131 /91554103/ janli@vfk.no

Til nye studenter ved Fagskolen i Vestfold
Vi vil gjerne gi deg litt praktisk informasjon om skolen og skolestart.
Skolestart: Mandag 27.08.18 kl. 09.00. Raveien 187. 3184 Borre. Campus Vestfold.
Tilbud om kurs før skolestart
Du har følgende tilbud:
1) Hjemme: På Campus Inkrement «https://campus.inkrement.no/» får du tilgang til kursene
«Matematikk 2018». Koden er WEH6
«Elektroteknikk 2018»: Koden er CAP5
Oppgaver finner du vår nettside under «Valgbare emner og kurs».
2) På skolen med lærer (ingen påmelding):
Frammøte kurs: Mandag 20.08.18. kl. 9.00. Raveien 187. 3184 Borre. Campus Vestfold.
Det vil være fokus på matematikk de 3 første dagene, og de 2 siste på elektroteknikk (også
matematikk ved behov). Det blir kort teorigjennomgang av lærer, og oppgaveregning med lærer
tilstede.
Kursene baserer seg hovedsakelig på repetisjon fra tidligere opplæring fra videregående skole.
Skolen har fått gode tilbakemeldinger på kurset og studentene mener dette kurset har gitt en
god basis for fagene. Kurset er gratis for skolens studenter. Vi oppfordrer alle til å delta på kurs
før skolestart. Lærer på kursene er Tone Strand og kan nås på tlf. 47370921
Av erfaring vet vi at mange av våre studenter har stor nytte av et oppfriskningskurs i matematikk
og elektroteknikk.
Generelle opplysninger
Mandager og tirsdager er det undervisning/forelesning fra kl. 08.30 til 15.30. Onsdager,
torsdager og fredager er det veiledningstid hvor lærere er tilstede på skolen for veiledning.
Lærerne veileder også via nettet. Skolen benytter læringsplattformen It’s learning til
kommunikasjon mellom studenter og lærere.
Boklister og annen informasjon legges ut på skolens nettsider www.fiv.no før skolestart.
Fagskolen i Vestfold krever ikke studieavgift, men den enkelte student må selv kjøpe lærebøker,
bærbar PC, kalkulator og dekke kopipenger. I tillegg påløper en avgift for medlemskap i
Studentsamskipnaden, der fagskolestudenter nå har fulle studentrettigheter. Avgiften beløper
seg til kr. 450,- for høstsemesteret 2018 og kr. 550,- for vårsemesteret 2019.
Frivillig medlemskap i Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter, ONF, koster kr. 75,- per
semester.
Du må gi tilbakemelding før skolestart om du har spesielle behov for tilrettelegging i skolens
lokaler. Det er viktig at du sier ifra hvis du allikevel ikke ønsker skoleplassen.
Vi ønsker deg velkommen til Fagskolen i Vestfold og håper du vil finne skolen både utfordrende
og interessant.
Vennlig hilsen
Jan Erik Lie
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