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Velkommen som student ved Fagskolen Vestfold og Telemark (FVT)
Vi vil gjerne gi deg litt praktisk informasjon om skolen og skolestart.
Skolestart:
Onsdag 18.08.21 kl. 09.30.
Campus Horten: Raveien 189, 3184 Borre, 2. etasje.
COVID-19:
Se vår hjemmeside rett før skolestart for oppdatert informasjon om status angående
smitteverntiltak:
https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/
Smittevern:
Fagskolen følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Dersom du har symptomer
eller er i karantene, kan du ikke møte på studiestedet. Gi beskjed til fagskolen hvis det er tilfelle.
Generelle opplysninger
Vi oppfordrer alle til å forberede seg i matematikk/fysikk hjemme.
•

Det er følgene tilbud om kurs i matematikk før skolestart:
Hjemme:
Forkurs matematikk er lagt ut på nett:
https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/kurs/forkurs-i-matematikk-fagskolenselvstudium
Forkurs på skolen, med lærer (ingen påmelding):
Frammøte kurs: Mandag 9.08.21. kl. 9.00.
Sted: Skolens lokaler i Raveien 189, 3184 Borre.
Det vil være fokus på matematikk de 3 første dagene.
Kursene baserer seg hovedsakelig på repetisjon fra tidligere opplæring fra
videregående skole. Skolen har fått gode tilbakemeldinger på kurset og studentene

mener dette kurset har gitt en god basis for emnene. Kurset er gratis for skolens
studenter.
Lærer på kursene er Tone Strand og hun kan nås på tlf. 47370921

•

Det blir undervisning/veiledning mandag til fredag fra 08.30-15.30 gjennom hele studiet.

•

Informasjon om skolen finner du på skolens nettsider https://fagskolenvestfoldogtelemark.no/

•

Vi anbefaler at du gjør deg kjent på våre hjemmesider. Der finner du studieplaner og praktisk
informasjon.

•

Boklister finner du i studieplanen og annen informasjon ligger på skolens nettsider.

•

Det betales en semesteravgift ved FVT. Denne dekker medlemskap i studentsamskipnaden,
medlemskap i Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter (ONF) og utgifter til
programvare og kopiering.

•

Den enkelte student må selv kjøpe lærebøker, bærbar PC, kalkulator. Legg merke til at det er
krav til ytelse for PC og kalkulator, se vår hjemmeside. For maritime studenter er det satt
som krav at du må ha PC.

•

Du må gi tilbakemelding før skolestart dersom du har spesielle behov for tilrettelegging i
skolens lokaler. Det er viktig at du sier ifra hvis du likevel ikke ønsker skoleplassen.

Vi ønsker deg velkommen til Fagskolen Vestfold og Telemark og håper du vil finne skolen både
utfordrende og interessant.

Vennlig hilsen
Morten Wæhle
Avdelingsleder maritime studier
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