
 
 
06.juli, 2021 

Til studenter ved maskinteknikk nettbasert med samlinger (1MANB-P) ved Fagskolen Vestfold og 
Telemark, studiested Porsgrunn 

Velkommen som student ved Fagskolen Vestfold og Telemark!  

Her kommer informasjon til deg som skal begynne på Fagskolen Vestfold og Telemark  

Læringsplattform og digitale læringsrom  

Før studiestart vil du få passord og brukernavn på sms til skolens læringsplattform Canvas. Dette vil 
komme senest innen 15. august. På læringsplattformen vil du finne emneplaner, 
forelesningsmateriell, og praktisk informasjon.   Skolen benytter teams og Zoom som digitale 
læringsrom.  

Studiestart 

Studiestart er onsdag, torsdag og fredag i uke 36 med oppstart 08.september, 2021, kl. 08:00 på 
Teams eller Zoom.  Første samling blir digitalt på grunn av usikkerhet med korona situasjon.  Lenker 
til undervisning vil bli formidlet til dere på mail eller via Canvas læringsplattform. Følgende samlinger 
i uke 46, 4 og 13 blir fysisk i fagskolens lokaler, Kjølnes Ring 26, Porsgrunn. 

Deretter er det en undervisningskveld per uke. Undervisningen er lagt til torsdager fra kl. 16:00 – 
20.00. I tillegg gis veiledning etter avtale, ved frammøte på fagskolen, over nett, via video eller via 
epost/Canvas meldinger.   

Vi ber deg imidlertid følge med på fagskolens nettside for oppdatering i tilfelle endringer, se 
https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/praktisk-informasjon 

I tillegg, tilbyr Fagskolen et gratis selvstudium forkurs i matematikk hvis det er interessant. 
https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/kurs/forkurs-i-matematikk-fagskolen-selvstudium 

Litteratur  

Se vedlagt bokliste. Du trenger ikke kjøpe litteratur før studiestart – det vil bli gitt mulighet for dette 
etter studiestart.  

Semesteravgift 

 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 
 frivillig medlemskap i Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter, ONF 
 kompendier, kopiering og utskrifter med mer  

Som student får du også tilbud om gratis nedlasting av Office 365 ved studiestart.  Studenter må selv 
holde PC og Kalkulator  

Fagskolen har ferieavvikling i juli, vennligst send mail til fagskole@vtfk.no dersom du har spørsmål 

Med vennlig hilsen, 

Kate Hansen 
Avdelingsleder 



 
 
 
2021-22. Obligatorisk litteratur i emne 1, 2, 3 og 5  

(Enkelte av bøkene brukes også i senere emner) 

 

Emne Fag Bøk/lisens som må bestille 
1: Realfag Fysikk Ekern, Fysikk for fagskole, NKI- forlaget, ISBN 978-82-562-6951-

8 
Gyldendals tabeller og formler i fysikk, ISBN 978-82-05-41919-3 

Matematikk Ekern, Matematikk for fagskolen NKI- forlaget, ISBN 978-82-
562-6777-4 
Gyldendals formelsamling i matematikk, ISBN 978-82-05-46305-
9  

2: Kommunikasjon Norsk Marion og Hoel, Arve – Norsk for fagskolen. 3. utgave 2020, 
NKI-forlaget (ISBN 978-82-562-7328-7) 

3: LØM (Ledelse, 
økonomi og 
markedsføring) 

Ledelse Holan, Høiseth, Organisasjon og ledelse, NKI- forlaget, ISBN: 
978-82-562-7144-3 

Økonomi Holan, Høiseth, Økonomistyring, NKI- forlaget, ISBN: 978-82-
562-7145-0 

Markedsføring Markedsføringsledelse, Holan, Markedsføringsledelse, NKI- 
forlaget, ISBN: 978-82-562-7173-6 

5. Innledende 
konstruksjon og 
dokumentasjon  

Vollen, Ø. (2010) Mekanikk for ingeniører: Statikk 
og fasthetslære, NKI forlaget.  
Kolstad, O.S. (2021). AUTOCAD 2022,  ISBN 9788299966887 

 

 


