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Til studenter ved ettårig deltidsutdanning på nett i tverrfaglig velferdsteknologi ved Fagskolen i
Vestfold

Velkommen som student!
Vi har gleden av å ønske deg velkommen som student til høyere yrkesfaglig utdanning
(fagskoleutdanning) i velferdsteknologi ved Fagskolen i Vestfold!
Studentene på velferdsteknologi fordeles på to klasser: VFT 20A og VFT 20B. Ta kontakt med
avdelingsleder dersom du er i tvil om hvilken klasse du tilhører.
Undervisningen foregår i fagskolens virtuelle klasserom på plattformen Adobe Connect. De to
klassene har ukentlig samling i hvert sitt klasserom, og på hver sin dag, henholdsvis onsdag og
torsdag:
• VFT 20A: studiestart onsdag 26. august 2020 kl. 18.00 – 20:00, følg denne lenken:
https://tfk.adobeconnect.com/velferds20a/
• VFT20B: studiestart torsdag 27. august 2020 kl. 18.00 – 20:00, følg denne lenken:
https://tfk.adobeconnect.com/velferds20b/
En uke før studiestart sender vi en introduksjonspresentasjon og en startoppgave, som du skal
lese og gjøre innen oppstart. Vi oppfordrer deg også til å lese studieplanen, som blir lagt ut på
fagskolens nettside i løpet av uke 32, se
https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/studier/elektro/velferdsteknologi.
Du finner pensumlister for hvert emne i studieplanen.
Det er viktig at du har en oppdatert PC, og ikke en Mac, med webkamera og ett godt headsett
med mikrofon. Sjekk også hastighet og kapasitet på internettforbindelsen du skal bruke. Du må
selv sørge for support og evt. hjelp til eget utstyr. Fagskolen benytter den digitale
læringsplattformen Canvas til kommunikasjon mellom studenter og lærere mellom
nettsamlingene. Her finner du alle oppgaver som blir gitt av den enkelte lærer samt
forelesningsmateriell og informasjon.
Selve utdanningen er gratis, men det påløper en semesteravgift på kr. 1.250,-, som bl.a. dekker
medlemskap i Studentsamskipnaden, der fagskolestudenter har fulle studentrettigheter, og
frivillig medlemsskap i Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter, ONF. Som student får du
også tilbud om gratis nedlastning av Office 365 ved studiestart.

Vi ønsker deg velkommen til Fagskolen Vestfold og Telemark og håper du finner utdanningen
både interessant og lærerik!

Med hilsen

Agnes Brønstad
Avdelingsleder

Eva Kirkeberg
Faglig ansvarlig

