
 

 

INFORMASJON VED STUDIESTART 2020 for  

Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr  
for økt mestring og livskvalitet 
Velkommen som student  

Studiet gjennomføres som et nettbasert studie med samlinger over 2 år der obligatoriske samlinger, 
nettbasert undervisning og praksis inngår. Oversikt over datoer og hovedtema for samlingene er 
vedlagt. I tillegg er det obligatorisk nettbasert undervisning mellom samlingene samt obligatorisk 
praksis. Detaljert info legges ut i outlook/canvas kalender for deg som student fra høsten. 
 
Første samling er en obligatorisk studietur 3.-5. september 2020 
Første samling gjennomføres som en obligatorisk studietur med introdag ved Fagskolen Innlandet på 
Gjøvik. Vi skal besøke flere Inn på tunet gårder som jobber med dyreassisterte aktiviteter, og dere 
skal få en innføring i skoleportalen og alt dere trenger som student. Egenandelen på studieturen er 
ca 1500 kr. Dette inkluderer to overnattinger og festmiddag den ene kvelden. Detaljert program for 
studieturen blir tilsendt i forkant av samlingen. 

Studieavgift og øvrige utgifter  
Studieavgiften for hele studiet er kr 10.000. I tillegg kommer utgifter til bøker, PC, øvrig læremidler 
og egenandel for studieturer. Bo- og reiseutgifter må dekkes av studentene.  
Studieavgift på kr 2.500 for 1. semester faktureres i oktober, sammen med egenandelen for 
studieturen. 

Lærerbøker , PC mm 
I flere av fagene forutsettes faglitteratur hentet fra aktuelle nettsider. Studentene må ha egen PC 
med MS Office.  Det vil bli brukt læringsplattformen Canvas. Informasjon om dette fås ved 
studiestart. 
 
Læreboken dere skal starte med heter Antrozoologi – Samspill mellom dyr og mennesker. Den kan 
bestilles på nett fra flere bokhandlere. Mer info om boken her: 
https://www.universitetsforlaget.no/antrozoologi-2  

Overnatting 
Det er dessverre dårlig med overnattingsmuligheter på Hvam vgs, men noe informasjon om aktuelle 
steder er vedlagt. Samling 2 og 3 vil holdes på Hvam videregående skole. 

Kontaktperson for studiet  
Hilde Hauge Langeland; hilde.hauge.langeland@fagskolen-innlandet.no, 92244939 

Kart til Hvam finner dere på nettsidene  www.hvam.vgs.no  

Studentinformasjon ved Fagskolen (f.eks om lån og stipend) finner du på Fagskolen Innlandets sider 
https://fagskolen-innlandet.no/studenter 
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