
Gjennomføringsmodell Industrifagskolen 2022 
 
Forkurs: Uke 13-14, 16-18, 2022 (Påskeferie uke 15) 

Uke 13: Fysisk samling, tre dager, tirsdag 29.03.22-torsdag 31.03.22 
 
Tirsdag: kl. 12.00 – 18.00 
Onsdag: kl. 08.30 – 18.00 
Torsdag: kl 08.30 – 14.00 
 
Uke 14, 16, 17, 18: Digitale samlinger, onsdager kl 12.00 – (15.00 – 17.00), Tidspunkt for avslutning av 
undervisning kan variere mellom 15.00 og 17.00. Dette vil fremkomme i lærernes egne planer. 
Studentene anbefales å sette av tiden til kl 17, slik at de uansett kan ha fokus på skole i dette 
tidsrommet. 
 
 
Industriell Intelligens: Uke 19-23, 32-34, 2022 (Sommerferie uke 24-31) 

Uke 22* og 34: Fysiske samlinger, tre dager, tirsdag 31.05.22-torsdag 02.06.22, tirsdag 23.08.22-
torsdag 25.08.22 (eksamen på siste samling) 
 
Tirsdag: kl. 12.00 – 18.00 
Onsdag: kl. 08.30 – 18.00 
Torsdag: kl 08.30 – 14.00 
 
Uke 19, 20, 21, 23, 32, 33: Digitale samlinger, onsdager kl 12.00 – (15.00 – 17.00), Tidspunkt for 
avslutning av undervisning kan variere mellom 15.00 og 17.00. Dette vil fremkomme i lærernes egne 
planer. Studentene anbefales å sette av tiden til kl 17, slik at de uansett kan ha fokus på skole i dette 
tidsrommet. 
 
 
Fleksibel digitalisert produksjon: Uke 36-40, 42-44 (Høstferie uke 41) 

Uke 38 og 44: Fysiske samlinger, tre dager, tirsdag 20.09.22-torsdag 22.09.22, tirsdag 01.11.22-
torsdag 03.11.22 (eksamen på siste samling) 
 
Tirsdag: kl. 12.00 – 18.00 
Onsdag: kl. 08.30 – 18.00 
Torsdag: kl 08.30 – 14.00 
 
Uke 36, 37, 39, 40, 42, 43: Digitale samlinger, onsdager kl 12.00 – (15.00 – 17.00), Tidspunkt for 
avslutning av undervisning kan variere mellom 15.00 og 17.00. Dette vil fremkomme i lærernes egne 
planer. Studentene anbefales å sette av tiden til kl 17, slik at de uansett kan ha fokus på skole i dette 
tidsrommet. 
 
 
Tingenes internett og stordata: Uke 46-50, 01-03 (Juleferie uke 51-52) 

Uke 48 og 03: Fysiske samlinger, tre dager, tirsdag 29.11.22-torsdag 01.12.22, tirsdag 03.01.23-
torsdag 05.01.23 (eksamen på siste samling) 
 
Tirsdag: kl. 12.00 – 18.00 
Onsdag: kl. 08.30 – 18.00 



Torsdag: kl 08.30 – 14.00 
 
Uke 46, 47, 49, 50, 01, 02: Digitale samlinger, onsdager kl 12.00 – (15.00 – 17.00), Tidspunkt for 
avslutning av undervisning kan variere mellom 15.00 og 17.00. Dette vil fremkomme i lærernes egne 
planer. Studentene anbefales å sette av tiden til kl 17, slik at de uansett kan ha fokus på skole i dette 
tidsrommet. 
 
 
*Fysisk samling 4. uke av modulen for å ikke få kollisjoner med helligdager 
 


	Gjennomføringsmodell Industrifagskolen 2022

