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Velkommen til nye og gamle studenter  
 

15. august starter studiene for nye og gamle studenter ved Fagskolen Innlandet. Velkommen til 
alle nye studenter og velkommen tilbake til dere som har gått her før! Jeg håper alle har hatt en 
god sommer og at dere nå er klare for å lære mye nytt. Alle vi ved Fagskolen Innlandet ser fram 
til å møte dere! Vi er klare for å legge til rette for at dere skal lære mest mulig mens dere studerer 
ved Fagskolen Innlandet. Fadderuka på Campus Kallerud starter den 15. august.  

I dette heftet finner du informasjon og opplysninger om alt som angår din skole- og læresituasjon 
ved Fagskolen Innlandet.  Hvis det er noe du er usikker på, kan det være lurt å ta en titt på dette 
heftet før du eventuelt spør teamleder eller lærer. 

Når det gjelder spørsmål om eksamen og vurdering, er det utarbeidet egne reglement gitt av 
overordnede myndigheter.  Disse reglementene vil du finne i Fronter. Slike forskrifter og 
reglementer er det nødvendig at skolen har for å sikre best mulig saksbehandling. Har du 
spørsmål angående noen av disse områdene, kan du henvende deg til faglærer eller teamlederen. 

Jeg håper at du vil trives ved Fagskolen Innlandet - både med studiene og skolesituasjonen. 
 
Lykke til! 
 
 
Gard E. Tekrø Rolid 
Rektor 
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1. Første skoleuke H-2018 (uke 34) 
 

DAG AKTIVITET FADDERUKE 
Gjøvik 

Onsdag 
15.08.18 

Kl 09.00 Andre års studenter møter. 
Kl 11.00 Første års studenter møter. Velkommen til FI! 
 Gjennomgang av nødvendige punkter. 
 Opprop av klassene, teamleder og klasse går til klasserom. 
 Guidet tur ved faddere. 
 

https://www.facebook.com/ 
fadderukaNTNUGjovik/ 
 
 

Torsdag 
16.08.18 Kl 08.00 – 15.00: Orienteringer og bli kjent-opplegg 

   Utdeling av skjemaer for studentsamtaler 
Klokkeslett Fotografering for studentkort 
08.00 – 08.45 Elektro/Automasjon 

08.45 – 09.30 Maskinteknisk drift/ Mekanisk automatisering 

09.40 – 10.25  IT- drift og sikkerhet 

10.25 – 11.10  Logistikk 

11.50 – 12.35 BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) 

12.35 – 13.20 Bygg og bygg og treteknikk 

13.30 – 14.15 Anlegg og KEM (Klima, energi og miljø) 

14.15 – 15.00 Oppsamling 
 

UKA 2018 
 
Onsdag 15. august: 
Første skoledag FI 
Immatrikulering NTNU 
 
Åpningsarrangement for de 
nye studentene og 
åpningskonsert på Huset 
 
Torsdag 16. august: 
Nerdparty 
 
Fredag 17. august: 
Linjeforeningsdag 
Bingo og poker 
 
Lørdag 18. august: 
Rebusløp 
Byfest 
 
Søndag 19. august: 
Casebreaker 
Kino 
 
Mandag 20. august: 
Labyrintvandring 
Quiz 
 
Tirsdag 21. august: 
Nettverksdag 
Bad taste party 
 
Onsdag 22. august:  
Gratis mat 
Pubcrawl 
 
Torsdag 23. august: 
Aktivitetsdag 
Stand Up 
 
Fredag 24. august 
SIT-lekene 
Toga-party 
 
Lørdag 25. august: 
Fastland – felles vors 
Avslutningskonsert 
 

Fredag 
17.08.18 
 

Kl. 08.00 – 08.45: Samling klassevis 
Konkurranse - brobygging i alle klasser, for de som ikke er opptatt med 
studentsamtaler eller orientering med faglærere 
Kl. 13.00: Finale Brobygging – Kantina 
 

Mandag 
20.08.18 

Vanlig skole, forts. Studentsamtaler. Må prioriteres høyt! 
 

Tirsdag 
21.08.18 Vanlig skole, forts. Studentsamtaler. Må prioriteres høyt! 

Onsdag 
torsdag 
fredag 

Vanlig skole ihht timeplan med undervisning 

Fra og 
med  
Uke 35, 
27.08.18 

Begynneropplæring i data, starter som en del av ordinær undervisning 
Anne Rørvik, Morten Arnesen og Trond Endrestøl orienterer innledningsvis om 
innlogging, passord og lagring i alle nye klasser 
 
Rådgiverne kommer rundt og informerer 

Uke 36 Gjennomføring av obligatorisk lese- og skrivetest og matematikktest 
 

Uke 37 Avdelingslederne orienterer avdelingsvis om: 
 
Skolen, lover, forskrifter og reglement, studieprogresjon, veiledning, 
mappevurdering, evaluering og eksamen. 
Det vises også til skolens Kvalitetssystem og studieplaner. 
Avdelingslederne fastsetter tidspunkt i samråd med teamleder. 

 
 
 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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2. Skolerute 2018/2019 (Det tas forbehold om endringer) 
Mnd. Uke Ma Ti On To Fr Ant Fridager, eksamen, mm. 
Aug 32 6 7 8 9 10 0 7. - 10. Mattekurs 
  33 13 14 15 16 17 3 13. og 14. Planleggingsdager, 15. Første skoledag 
  34 20 21 22 23 24 5  
  35 27 28 29 30 31 5   
Sept 36 3 4 5 6 7 5   
  37 10 11 12 13 14 5   
  38 17 18 19 20 21 5   
  39 24 25 26 27 28 5   
Okt 40 1 2 3 4 5 0 Undervisningsfri/Høstferie 
  41 8 9 10 11 12 5   
  42 15 16 17 18 19 5   
  43 22 23 24 25 26 5   
Nov 44 29 30 31 1 2 5   
  45 5 6 7 8 9 5   
  46 12 13 14 15 16 5 Lærerkonferanse 15. og 16. 
  47 19 20 21 22 23 5   
  48 26 27 28 29 30 5   
Des 49 3 4 5 6 7 5   
  50 10 11 12 13 14 5   
  51 17 18 19 20 21 3 19.12 Siste skoledag før jul og 20.12 planleggingsdag 
  52 24 25 26 27 28 0 Juleferie  
Jan 1 31 1 2 3 4 2 02.01 planleggingsdag. 03.01 første skoledag for studenter 
  2 7 8 9 10 11 5   
  3 14 15 16 17 18 5   
  4 21 22 23 24 25 5   
  5 28 29 30 31 1 5   
Feb 6 4 5 6 7 8 5 8. Karrieredag 
  7 11 12 13 14 15 5   
  8 18 19 20 21 22 5   
Mar 9 25 26 27 28 1 0 Undervisningsfri/Vinterferie 
  10 4 5 6 7 8 5   
  11 11 12 13 14 15 5   
  12 18 19 20 21 22 5   
  13 25 26 27 28 29 5   
Apr 14 1 2 3 4 5 5   
  15 8 9 10 11 12 5 8. - 9. Info. Team for U-skoler? 
  16 15 16 17 18 19 0 15.04 - 22.04 Påskeferie 
  17 22 23 24 25 26 4   
Mai 18 29 30 1 2 3 4  3.mai Alumni 
  19 6 7 8 9 10 5   
  20 13 14 15 16 17 4 17.mai 
  21 20 21 22 23 24 5 22. - 24. LØM-eksamen 
Juni 22 27 28 29 30 31 4 30.  Kristihimmelfartsdag 
  23 3 4 5 6 7 5   
  24 10 11 12 13 14 4 2. pinsedag og 14.06 Siste skoledag 
  25 17 18 19 20 21 0 17. - 21. Planleggingsdager 
  Sum           188   
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3. Servicetorget 
 
Dette kan du få hjelp til: 

• Studieveiledning 
• Behov for tilrettelegging 
• Informasjon om FIs studietilbud 
• Få utlevert studiebevis og få semestermerke 
• Bekreftelser på studieplass 

 
Semesteravgift 
Fra 01.01.2016 har FI avtale med Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT). Denne 
avtalen innebærer at alle studenter ved FI som har minst 50 % studieprogresjon, kan benytte seg av SiTs 
tilbud på lik linje med andre tilknyttede studenter.  FI har ansvar for innkreving av avgiften og utsteder et 
eget studiekort til studentene der det framgår at denne er betalt. For skoleåret 2018 – 2019 er avgiften kr 
1.600,- pr skoleår for heltidsstudenter. 
 
Av dette går kr 1160,- til SiT, kr 150,- til medlemsavgift i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter 
(ONF), samt nøkkelkort/studentbevis og andre administrative kostnader. En viss andel tilbakeføres til 
Studentrådet ved FI i hht retningslinjer vedtatt av SiTs styre. Dette disponeres av Studentrådet til 
prioriterte aktiviteter.  
 
På deltidsstudier som ikke gir medlemskap i SiT, er semesteravgiften kr 300,- pr skoleår. 
Semesteravgiften må betales innen 15. september på skolens betalingsautomat i servicetorget. Ved ikke 
betalt semesteravgift vil eksamensmeldinger slettes og studierett bli inndratt.  
 
Studentbevis 
En av de første dagene etter at du har kommet på Fagskolen Innlandet, blir du tatt bilde av og 
studentbevis blir utdelt. Studentbeviset er adgangskortet ditt til skolens bygninger utenom ordinær 
åpningstid. Studentbeviset fungerer også som legitimasjon for å få studentrabatter, for eksempel ved 
togreise og for å ta utskrifter og kopier. Fagskolens bygg er tilgjengelig for studenter fra kl. 07:00 til kl. 
23:59 hver dag. For at studentbeviset skal være gyldig, må du ha inneværende studieårs merke. 
Studentbevis med gyldig merke er viktig dokumentasjon for å kunne gå opp til eksamen. Dette får du i 
Servicetorget når studieavgiften er registrert. 
 
Kopiering 
Studentbeviset kan brukes for å ta utskrifter og kopiere på skolens skrivere. Skrivere for studentene står 
ved biblioteket, i underetasjen ved trappa og i lab.-bygget. Prisen er 20 øre pr kopi/utskrift i svart/hvitt og 
50 øre pr kopi/utskrift i farger. Studentene vil bli fakturert i slutten av skoleåret. 
På kopimaskinene kan dokumenter opp til A3-størrelse skannes til minnepinne. 
 
IT-avdeling: IT-ansvarlig Trond Endrestøl og lærlingene Patrick Fegri og Emil Nordli 
IT-avdelingen kan hjelpe til med følgende: 

• Bistå med datahjelp så langt det er mulig 
• Installere programvare og printere 
• Send mail til helpdesk@fagskolen-innlandet.no 

 
Studentrådet 
Studentrådet har kontor på rom 218. Det er åpent mellom kl. 11.15 – 11.45. Studentkontorets oppgaver: 

• Leie ut skap i garderober 
• Selge skolegensere og annet materiell 
• Organisere studentaktiviteter som klassebilder, skiturer og lignende 
• Bistå studenter ved behov 
• Organisere fadderordning ved skolestart 
• Arrangere Karrieredag  

mailto:helpdesk@fagskolen-innlandet.no
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Stipend og lån 
Så fort du har fått tilbud om studieplass, kan du sende søknad om stipend og lån til Lånekassen. Se deres 
nettside: www.lanekassen.no. Signering foregår på nett og gjeldsbrevet blir sendt hjem til låntakeren. 
 
Bibliotek ved Fagskolen Innlandet 
Åpningstider er mandag til fredag fra kl. 09.00 – 15.00. I tillegg til vanlige bibliotektjenester, som utlån 
og fjernlån av bøker, får du også hjelp til følgende: 

• Skanning av dokumenter og tegninger 
• Tilgang til digitale læremidler og Norsk Standard 
• Innbinding av oppgaver 
• Attestere vitnemål og rett kopi 

 
Biblioteket har to stasjonære PC-er med internett og utskriftsmuligheter samt arbeidsplasser med 
mulighet til å koble til bærbar PC. Følgende aviser er tilgjengelige på biblioteket: Oppland Arbeiderblad, 
Aftenposten, Hamar Arbeiderblad og GD i tillegg til ulike fagtidsskrifter. 
 
Rådgivertjenenesten ved Fagskolen Innlandet 
Rådgiver Frank-Jørgen Vangen gir individuell studierådgiving, bistår studenter med spesielle behov, 
koordinerer lese- og skriveopplegget. Rom 234, tlf.: 958 12 313.  
 
Helserådgiver Ann Sofie Rekslen bistår studentene ved helsefaglige behov og henviser videre til øvrig 
faglig kompetanse. Rom 238, tlf.: 951 77 082 
 
Spesialpedagogisk rådgiver Ane Fosse bistår studentene med studieteknikk og nødvendig lese- og 
skrivehjelp. Rom 240, tlf.: 984 00 838 
 
Tilbud til studenter med lese- og skrivevansker 
Det viktigste målet for Fagskolen Innlandet er å legge forholdene best mulig til rette for alle sine 
studenter slik at den enkelte kan nå sine mål i forhold til læring og personlig utvikling. 
 
Fagskolen Innlandet tilbyr følgende: 
 

• Alle nye studenter får informasjon om skolens tilbud til studenter med lese- og skrivevansker 
senest 14 dager etter skolestart 

• Alle studenter som ønsker å få kartlagt sine lese- og skriveferdigheter, skal få gjort dette senest 1 
måned etter skolestart 

• Alle studenter som har krav på tilrettelegging rundt heldagsprøver og eksamen, skal få avklart 
dette senest 2 uker etter samtale med helserådgiver/rådgiver og eventuell testing gjennom PP-
rådgiver. Nødvendige erklæringer fra f.eks. lege må være innlevert. 

 
Tilrettelegging ved heldagsprøver/eksamen 
Etter kartlegging av studentenes lese- og skriveferdigheter er det rektor ved skolen som avgjør om 
studenten skal få innvilget spesiell tilrettelegging rundt heldagsprøver og eksamen. De mest vanlige 
former for tilrettelegging er bruk av PC, lenger tid, opplesing av oppgaver/besvarelser og en kombinasjon 
av muntlig og skriftlig prøveform. Krav om tilrettelegging av medisinske årsaker kreves legeattest. 
Kontakt rådgiver innen 1. oktober. 
 
Kontakt: 
61 14 54 00 eller firmapost@fagskolen-innlandet.no om du har noen spørsmål. Se også www.fagskolen-
innlandet.no 
 
 
 

http://www.lanekassen.no/
mailto:firmapost@fagskolen-innlandet.no
http://www.fagskolen-innlandet.no/
http://www.fagskolen-innlandet.no/


4. STUDENTSAMTALE  
 
 
Individuelle studentsamtaler skal tilbys i oppfølging av den enkelte student. Samtalen er både 
en faglig- og personlig utviklings-samtale. 
 
Samtalens hensikt: 
For Fagskolen Innlandet er det viktig å skape et godt læringsmiljø hvor studentene opplever 
både faglig- og personlig mestring og utvikling. Her er det viktig med relasjonsbygging. 
Studenten har ansvar for egen læring, og den individuelle samtalen har til hensikt å bidra til 
utvikling av tillit, åpenhet og klarhet rundt forventninger til utdanningen og studenten. 
Studenten må være seg bevisst eget ansvar for eget læringsutbytte. Samtalen vil kunne avklare 
behov for nødvendige tilrettelegginger i studiesituasjonen og gi skolen nyttig informasjon om 
hvordan FI kan videreutvikle studietilbudet slik at læring og trivsel fremmes hos studenten. 
 
Gjennomføring: 
Studenten får tilbud om en samtale hvert studieår. Tilbud om den første samtalen gis i løpet av 
1.semester, allerede i første uke. I den individuelle samtalen kan studenten ta opp forhold som 
angår egen studiesituasjon. Informasjon som studenten ønsker å gi i en slik sammenheng skal 
behandles på en forsvarlig måte. Teamleder har hovedansvar for at samtalen gjennomføres. 
Samtalen foretas som oftest av faglærer.  
 
 
Navn: …………………………………………………………………………………………. 

Alder: ………………… Klasse/fordypning: ………………………………………………… 

 
1. Hvilken faglig bakgrunn har du? (Utdanning og arbeid) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
2. Hvordan mener du at du lærer best? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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3. Hvilke forventninger har du til disse skoleårene? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

4. Hva er ditt mål med utdanningen? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Eventuelle behov for tilrettelegging. Noe du mener lærerne på teamet bør vite om/ta 

hensyn til? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 



 

22.06.2018 9 

 
5. Viktige dokumenter og bestemmelser  
 
a) Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet 
Her er de bestemmelsene som gjelder studenter samlet. Les i forskrift her: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-03-01-1138?q=fagskolen%20innlandet 
 
 
b) Studiekontrakt 
Hver student skriver en kontrakt med skolen. Kontrakten regulerer skolens og studentens ansvar, 
satser for semesteravgift, studieavgift og eventuelle andre betalinger. Kontrakten deles ut/sendes alle 
studenter. 
   
c) Strategisk plan 
Fagskolen Innlandet har en strategisk plan som utarbeides og revideres av styret, ledelsen, de ansatte 
og studentrepresentanter. I denne planen står det plant annet: 
 

Visjon for Fagskolen Innlandet 
Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles 

 
Virksomhetsidé  

Fagskolen Innlandet skal gi landets bredeste og beste etter- og videreutdanningstilbud 
på fagskolenivå innenfor områdene teknikk, landbruk, helse, økonomi og ledelse til 
fagarbeidere og andre med arbeidserfaring. Utdanningstilbudet skal være faglig og 
pedagogisk oppdatert og videreutvikles i samspill med privat og offentlig sektor. 

 
Hovedmål 

Fagskolen Innlandet skal: 
• tilby fagutdanninger av høy kvalitet 
• utvikle studentens kompetanse i forhold til arbeidslivets behov  
• bidra til å videreutvikle og markedsføre fagskoleutdanningen regionalt og 

nasjonalt  
 

Verdigrunnlag 
Fagskolen Innlandet skal skape en kultur preget av gjensidig respekt, engasjement, optimisme, 
mot og vilje til kontinuerlig læring. 

 
d) Den enkelte studieplan 
For hver utdanning finnes det en studieplan som blant annet beskriver det faglige innholdet og 
omfanget, hva som er krav til studentenes arbeid, en beskrivelse av vurderingssystemet og hva som er 
forventet læringsutbytte. Studieplanene finner du på skolens hjemmeside under din fordypning. 
 
e) Kvalitetssystem 
Fagskolen Innlandet har et kvalitetssystem (KS-system) som inneholder det meste av regler og rutiner 
som er aktuelle for skolens studenter og ansatte. Både forskrift, studiekontrakt og strategisk plan finner 
du på våre nettsider. Her finner du alt du behøver å vite noe om rundt din studiesituasjon. KS systemet 
er tilgjengelig for alle på Fronter.  
 
 
 
 
  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-03-01-1138?q=fagskolen%20innlandet
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