
Informasjon om matte og Office-kurs skolestart 2020 
 

Gratulerer med skoleplass hos Fagskolen Innlandet. Vi håpe du gleder deg like mye som vi gjør til 
skolestart. For de fleste er det noen år siden sist man gikk på skolen, og det kan derfor være fornuftig 
å friske opp igjen noen kunnskaper, kanskje også lære noe nytt. Vi tilbyr derfor alle våre nye 
studenter høsten 2020, kurs i matte og kurs i Office i forkant av studiestart, sånn at du er maks 
forberedt til spennende år her ved skolen. 

 

Vi tilbyr følgende kurs: 

Kurs 1.   
Dette gjennomføres som nettbasert tilbud og koster 500 kr. Hvis du ønsker å delta, må du sende en 
e-mail til firmapost@fagskolen-innlandet.no.  og merk i emnefeltet «MOOC Mattekurs» Du vil da få 
tilsendt nødvendig påloggingsinformasjon. Betales i servicetorget ved skolestart. 

Velkommen til Matte med Mattis! 

Kurs 2.  
Tirsdag 4. august til fredag 7. august arrangeres det mattekurs i våre lokaler på Gjøvik.  

Tirsdag 4. august starter kurset 11:00 og avsluttes 15:00. De tre påfølgende dagene går kurset fra 
08:30 til 15:00. Kursansvarlig er to av skolens realfaglærere. Det settes av tid til innkjøp av lærebok 
og kalkulator. Kurset koster 500 kroner og betaling gjøres ved oppmøte. 

For bindende påmelding send mail til firmapost@fagskolen-innlandet.no, og merk i emnefeltet med 
«Mattekurs på FI» 

Kurs 3.  
Mandag 10 til tirsdag 11. august arrangeres det Office-kurs i våre lokaler på Gjøvik.  

Mandag 10. august starter kurset 11:00 og avsluttes 15:00. Tirsdag går kurset fra 08:30 til 15:00. 
Kursansvarlig er to av skolens lærere. Egen pc er en fordel. Kurset koster 250 kroner og betaling 
gjøres ved oppmøte. 

For bindende påmelding send mail til firmapost@fagskolen-innlandet.no, og merk i emnefeltet med 
«Officekurs på FI» 

 

Adressen til Fagskolen Innlandet er: 

Teknologiveien 12, 
2815 Gjøvik 
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