Velkommen til Fagskolen i Vestfold (FiV)
Velkommen til Fagskolen i Vestfold og skolens nye lokaler på Campus Vestfold (Bakkenteigen). Vi tilbyr
utdanninger innen fagområdene elektro- og helsefag og fra høsten 2019 vil vi utvide med utdanninger innen
maritime fag samt nye helse- og elektrofagfordypninger. Besøksadressen er Raveien 189, 3184 Borre.
Fagskoleutdanning, er i den nye loven som ble vedtatt 1. juli 2018 blitt endret til «høyere yrkesrettet
utdanning» hvor det bl.a er innført studiepoeng. Utdanningene som tilbys av Fagskolen i Vestfold har en
lovfestet tilknytning til arbeidslivet for å dekke framtidige kompetansebehov. Fagskoleutdanning bygger på
gjennomført videregående opplæring yrkesfaglig studieretning med relevant fagbrev eller praksis innenfor den
enkelte fordypning. Skolens samfunnsoppdrag gir sektoren et viktig bånd til arbeidslivet og arbeidslivets
kompetansebehov. Denne tilknytning til arbeidslivet er kjernen i fagskolens egenart og består i å tilby korte,
høyere yrkesrettede utdanninger hvor arbeidslivets organisasjoner deltar i utarbeidelse av skolens planer.
Alle utdanninger ved FiV er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). I skolens
søknader om godkjenning av våre tilbud er det bl.a. beskrevet hvordan undervisningen skal gjennomføres i
henhold til våre studieplaner og vårt kvalitetssystem. På lovdata.no finner en skolens forskrift (reglement) som
utgjør en rammen for studier ved Fagskolen i Vestfold. Disse godkjenningene er tilgjengelig for deg som
student via nettet. Vi håper du i løpet av studietiden er flink til å benytte deg av den informasjonen som finnes
der.
Som student må du lære deg å studere. Du må tilegne deg deler av lærestoffet gjennom selvstudium og det
kreves at du er aktiv og engasjerer deg i læringsprosessen. Skolen gir forelesninger og veiledning, og du vil få
ulike arbeidsoppgaver å jobbe med for å øke din kompetanse. Studentene må bruke kilder som faglitteratur,
internett, media o.l. Det å raskt kunne ta til seg ny kunnskap er en egenskap som yrkeslivet forventer at du har
tilegnet deg i løpet av studiene. Gode studievaner og effektiv studieteknikk er svært viktig for alle studenter.
Vi håper din tid som student ved FiV blir en tid som du senere i livet vil tenke tilbake på med glede! For at det
skal skje, må du også benytte studietiden til også å dyrke andre interesser og drive med andre aktiviteter, som
f.eks. delta i studentrådsarbeid eller aktiviteter felles med dine medstudenter.
Lykke til med studiet!

Vi ønsker deg velkommen som student ved Fagskolen i Vestfold på Campus Vestfold!
Ola Småkasin
Rektor

http://vfk.no/fagskolen
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Klasser ved Fagskolen i Vestfold
Elektrofag

Helsefag

Avdelingsleder: Jan Erik Lie

Avdelingsleder: Agnes Brønstad

FA1 - automatisering 1. klasse
FE1 - elektronikk 1. klasse
FS1 - elkraft 1. klasse
(Førsteklassene innen elektro har
felles undervisning første studieåret)

FHE - helse, aldring og aktiv omsorg 1. klasse
FHP - psykisk helsearbeid og rusarbeid 1. klasse
(Førsteklassene innen helsefag har felles
undervisning i emne 1 første semester)

FA2 - automatisering 2. klasse
FE2 - elektronikk 2. klasse
FS2 - elkraft 2. klasse
Elektrotekniker

FHE - helse, aldring og aktiv omsorg 2. klasse
FHP - psykisk helsearbeid og rusarbeid 2. klasse

Fagskolens ledelse og organisasjon
Styret
Rektor

Kvalitetsleder

Studiekoordinator

Pedagogisk leder
Nettundervisning

Faglig ansvarlig
Maritime søknader

Utviklingsleder
Nettundervisning og
studieplaner

Avdelingsleder
Tekniske fag

http://vfk.no/fagskolen

Avdelingsleder
Helse- og oppvekstfag

Avdelingsleder
Oppdrag

Side 2 av 4

Styret ved Fagskolen i Vestfold
Styret er fagskolens øverste organ. Skoleeier er Vestfold fylkeskommune. Styrets sammensetning er:
 to representanter for skoleeier
 en representant fra NHO
 en representant fra Rederiforbundet
 en representant fra Fagforbundet
 en representant fra Sjømannsforbundet
 en representant fra KS
 en representant for de ansatte
 en representant for studentene
Alle representantene i styret har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Rektor er styrets sekretær. Styret blir
valgt hvert fjerde år, i etterkant av fylkestingsvalg. Representantene for ansatte og studentene velges for ett år.

Nyttig informasjon
Fagskolens nettportal
Fagskolen i Vestfold benytter en nettportal som heter «it´s learning». Nettportalen brukes til informasjon
mellom skolens administrasjon, lærere og studenter.
Her finner du også all informasjon om arbeidsplaner/emneplaner, forelesninger, arbeidsoppgaver,
innleveringer og tilbakemeldinger og vurderinger fra lærere.

IT-avdeling
Fagskolens administrative systemer vedlikeholdes av egen IT-avdelingen i fylkeskommunen. Studentene
benytter Edoroam. USN guest kan også benyttes for gjester. Alle studenter ved FiV får tildelt brukernavn og
passord til nettverket Edoroam og brukertilgang til gjestenettet får en via mobilen.

Kameraovervåkning
På Campus Vestfold er det kameraovervåkning på utvalgte steder. Det er ikke kameraovervåkning inne i
skolens lokaler.

Parkering
På Campus Vestfold er det parkeringsplasser. Det er viktig at parkering foregår på merket område og innenfor
merket plass. Dette er for å unngå borttauing av bil eller bot for eiers regning.
Mellom Horten og Tønsberg går det mange busser hver dag. Skolen anbefaler studenter og ansatte til å
benytte seg av kollektivtransport, sykkel og til samkjøring med bil. Tider for bussavgang finner en her
https://www.vkt.no/ evt i egen app merket VKT – Vestfold kollektivtrafikk.
.

http://vfk.no/fagskolen
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Rutiner ved brann
Ven brann vil normalt brannalarm utløses. Det er manuelle melder ved utgangen som kan benyttes for å varsle
andre om brann hvis ikke brannalarmen utløses automatisk. Ved brann må en følg grønnmerkede skilt som
viser rømningsvei. Vinduer og dører skal være lukket. Oppmøteplass er nord for bygget og plassen er merket
med skilt. Stå samlet klassevis slik at det er lett for skolens ansatte å få oversikt at alle har evakuert bygget.
Skolen kommer til å gjennomføre brannøvelser i løpet av studieåret.

Statens lånekasse for utdanning
Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) er en norsk statlig etat under Kunnskapsdepartementet.
Lånekassen gir økonomisk støtte til utdanning gjennom studielån og stipend. Ønsker du som student å søke
studielån og/eller stipend i Lånekassen, kan du gjøre dette digitalt på nettsidene www.lanekassen.no.
Søknadsskjema ligger under høgere utdanning.

Studentbevis
Skolen utsteder studentbevis for alle studenter som er heltidsstudenter eller deltidsstudenter i minimum 50 %.

Studentrådet
Studentrådet ved Fagskolen i Vestfold består av en representant fra hver klassene. Det er viktig at de som
velges til verv i studentrådet vet hva det vil si å være tillitsvalgt for en klasse og hva studentrådsarbeidet går ut
på. Studentene velger sitt eget styre og konstituerer seg selv. Rektor har ansvar for at studentrådet blir
konstituert.

Studentsamskipnaden
Studentsamskipnaden er en organisasjon som jobber for at du som student skal få en bedre studiehverdag.
Studentsamskipnaden tilbyr studentboliger, studentkafeer, barnehageplasser til studentenes barn,
studentrådgivning og studiemestrende kurstilbud. Skolen oppfordrer studentene til et aktiv og sosialt
studentliv. Les mer om Studentsamskipnaden https://www.ssn.no/?lang=no_NO

Ansatte

Oversikt over ansatte med kontaktinformasjon finnes på skolens nettsider
https://www.vfk.no/skoler/fagskolen/meny/studieinformasjon-og-reglement/kontaktoss/

http://vfk.no/fagskolen
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