Velkommen som student ved Fagskolen i Vestfold (FiV)
Fagskolen i Vestfold holder til i nye lokaler på Bakkenteigen (Campus Vestfold). Vi tilbyr utdanninger
innen fagområdene maritim-, elektro- og helsefag. Besøksadressen er Raveien 189, 3184 Borre.
Fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning som bygger på videregående yrkesfaglig
opplæring med relevant fagbrev eller yrkeskompetanse. Fagskolesektorens samfunnsoppdrag er å
tilby utdanninger som svarer på samfunnets og bransjenes behov for kompetanse. Denne
tilknytningen til arbeidslivet er kjernen i fagskolens egenart og består i å tilby korte, høyere
yrkesfaglige utdanninger hvor arbeidslivets organisasjoner deltar i utarbeidelse av fagskolens planer,
og der kompetansen kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæring.
Alle utdanninger ved FiV er akkreditert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). I
fagskolens søknader om akkreditering av våre tilbud er det bl.a. beskrevet hvordan undervisningen
skal gjennomføres i henhold til våre studieplaner og vårt kvalitetssystem. På https://lovdata.no/
finnes fagskolens lokale forskrift (reglement) som utgjør rammen for studier ved Fagskolen i Vestfold.
Fagskolen Telemark og Fagskolen i Vestfold blir én fusjonert fagskole, Fagskolen Vestfold og
Telemark fra 1. januar 2020. Den nye fagskolen vil ha to undervisningssteder, Campus Vestfold og
Campus Porsgrunn. Alle studenter ved de to fagskolene blir overført til den nye fagskolen 1. januar.
Den enkeltes studiested blir uforandret.
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. Fagskolen 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. Gode studievaner og effektiv studieteknikk er
svært viktig for deg som student, slik at du kan tilegne deg ny kunnskap på en tilfredsstillende måte.
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 å dyrke andre interesser og drive med andre
aktiviteter, som f.eks. delta i studentrådsarbeid eller aktiviteter felles med dine medstudenter.
Vi ønsker deg velkommen som student ved Fagskolen i Vestfold, Campus Vestfold.
Lykke til med studiet!
Ola Småkasin Rektor

https://fagskolen-vestfold.no/
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Klasser ved Fagskolen i Vestfold
Elektrofag
Avdelingsleder: Jan Erik Lie
(Førsteklassene innen elektro har felles undervisning første studieåret)
FE1 - elektronikk 1. klasse
FS1 - elkraft 1. klasse
FA2 - automatisering 2. klasse
FE2 - elektronikk 2. klasse
FS2 - elkraft 2. klasse
FT19-21 - elektrotekniker
FTE19-21 - energitekniker

Helsefag og tverrfaglige studier
Avdelingsleder: Agnes Brønstad
HHAA 19-21 - helse, aldring og aktiv omsorg 1. klasse
HPR 19-21 - psykisk helsearbeid og rusarbeid 1. klasse
HPO 19-21 - palliativ omsorg, 1. klasse
(Førsteklassene innen helsefag har felles undervisning i emne 1 første semester)
FHE 18-20 - helse, aldring og aktiv omsorg 2. klasse
FHP18-20 - psykisk helsearbeid og rusarbeid 2. klasse
FV 19-20 - velferdsteknologi (tverrfaglig studium for tekniske fag, helse- og oppvekstfag, byggfag og
IT/servicefag)

Maritime fag
Avdelingsleder: Morten Wæhle
FMD19-21 – Dekksoffiser på ledelsesnivå

https://fagskolen-vestfold.no/
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Fagskolens ledelse og organisasjon
•
•
•
•
•
•
•
•

Styret
Rektor
Kvalitetsleder
Studiekoordinator
IKT-leder
Avdelingsleder Tekniske fag
Avdelingsleder Helsefag og tverrfaglige studier
Avdelingsleder maritime fag

Styret ved Fagskolen i Vestfold
Styret er fagskolens øverste organ. Fagskoleeier er Vestfold fylkeskommune. Styrets sammensetning
er:
• to representanter for fagskoleeier 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
(u/stemmerett). Styret blir valgt hvert fjerde år, i etterkant av fylkestingsvalg. Representantene for
ansatte og studentene velges for ett år.
Det er etablert ett interimsstyret for den Fagskolen Vestfold og Telemark. Interimsstyret blir det nye
styret for den nye fagskolen 1. januar 2020.

https://fagskolen-vestfold.no/
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Nyttig informasjon
Fagskolens nettportal benyttes til informasjon mellom fagskolens administrasjon, lærere og
studenter. Her finner du også all informasjon om arbeidsplaner/emneplaner, forelesninger,
arbeidsoppgaver, innleveringer, tilbakemeldinger og vurderinger fra lærere.

Nettverk og IKT
Fagskolens IKT-leder er bindeleddet mellom fagskolen og Vestfold og Telemark Fylkeskommunes IKT
service avdeling. Oppgavene er blant annet å bistå med IKT brukerstøtte (straks hjelp) og
videreformidling av hjelp til fylkeskommunens IT- og IKT oppgaver. Herunder hjelp og veiledning til
dataverktøy/programvare og fagskolens nettportal.
Studentene benytter Eduroam. USN guest kan også benyttes for gjester. Alle studenter ved Fagskolen
Vestfold og Telemark får tildelt brukernavn og passord til nettverket Eduroam og brukertilgang til
gjestenettet får en via mobilen.

Statens lånekasse for utdanning
Studiene ved Fagskolen i Vestfold gir deg rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning:
https://www.lanekassen.no/. Fagskolen er gratis for heltidsstudenter, men du må selv betale
læremateriell som bøker og PC, samt en semesteravgift. Du kan lese mer om semesteravgiften i
avsnittet om Studentsamskipnaden. Søknadsskjema ligger under høyere utdanning.

Studentsamskipnaden
Fagskolen i Vestfold er tilknyttet Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN). Studentsamskipnaden
har som formål å gi trygghet og skape trivsel i livet rundt studiene. Studentsamskipnaden disponerer
studentboliger i området og på campus. Studentsamfunnet arrangerer studentkroer, skidager,
utflukter med mer og bidrar til at det er godt å være student i Horten og Vestfold. I den forbindelse
betaler studentene en semesteravgift, som bidrar til å dekke noe av driften ved
Studentsamskipnadens tilbud. Semesteravgiften er en lovpålagt avgift som innkreves fra alle
studenter ved Fagskolen i Vestfold.
For mer informasjon, henviser vi til Studentsamskipnadens egen nettside:
https://www.ssn.no/?lang=no_NO

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

Personvern
Fagskolen Vestfold og Telemark samler ikke inn data om deg med mindre du har gitt oss tillatelse til
det. Derfor er det laget et skjema som må undertegnes for at fagskolen kan lagre dine data og en
prosedyre som har til formål å sikre at personopplysninger som blir lagret av VTFK, FVT og andre
underleverandører, lagres i henhold til de krav som er hjemlet i personopplysningsloven. «B28
Skjema-dokument GDPR» og «B28 Skjema-dokument GDPR» er å finne under fagskolens
kvalitetssystem: https://fagskolen-vestfold.no/kvalitetsystem-og-beredskap

Studentrådet
Studentrådet ved Fagskolen i Vestfold består av en representant fra hver av 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.

https://fagskolen-vestfold.no/
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Ansatte
Oversikt over ansatte med kontaktinformasjon finnes på fagskolens nettsider.
https://fagskolen-vestfold.no/ansatte

Parkering
På Campus Vestfold er det parkering kun på merket område og innenfor avmerket plass. Dette for å
unngå borttauing av bil eller bot for eiers regning. Kameraovervåkning er satt opp på utvalgte steder.

Kollektivtransport
Fagskolen anbefaler alle å benytte kollektivtransport, sykkel eller samkjøring med bil. Busstilbudet
mellom Horten og Tønsberg er godt ivaretatt av Vestfold Kollektivtrafikk (VKT). For mer informasjon,
henvises til selskapets nettside https://www.vkt.no/ eller egen App, «VKT Billett» som kan lastes ned
på mobil.

Rutiner ved brann
Ved brann vil normalt brannalarmen utløses, men det er manuelle meldere ved utgangen som kan
benyttes hvis ikke brannalarmen utløses automatisk. Ved brann skal rømningsveier benyttes. De er
merket med grønne skilt. Vinduer og dører skal være lukket. Oppmøteplass er nord for bygget og
plassen er merket med et grønt skilt. Stå samlet klassevis, slik at det er lett for fagskolens ansatte å få
oversikt over at alle har evakuert bygget. Fagskolen kommer til å gjennomføre brannøvelser i løpet
av studieåret.
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