Velkommen som student ved Fagskolen Tinius Olsen
Du er nå registrert som student ved Fagskolen Tinius Olsen fra høsten 2019. I den forbindelse vil vi
ønske deg hjertelig velkommen til hyggelige studieår på Kongsberg.
Heltidsstudenter
Skolestart er mandag 19.08.2019, klokken 11.15, i Krona (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).
Oppmøte: Oksen
Søkere som er tatt inn til teknisk fagskole, tas inn til et 2‐årig løp i den fordypningen som er valgt,
unntatt BIM konstruksjon som er en 1‐årig utdanning. Semesteravgift er pr. dags dato på 575,‐
kroner. Den består av avgift til Studentsamskipnaden og medlemskap i Organisasjon for Norske
Fagskolestudenter.
Nettstudenter, 1 gruppe (bygg, anlegg, KEM):
Skolestart er mandag 26.08.19, klokken 12.15, i Krona (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).
Oppmøte: 1. etasje ved inngangen
Denne første samlingen vil beslaglegge hele uke 35 for dere.
Nettstudenter, 2 gruppe (bil, maskin, mekatronikk, kompositt):
Skolestart er mandag 2.09.19, klokken 12.15, i Krona (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).
Oppmøte: 1. etasje ved inngangen
Denne første samlingen vil beslaglegge hele uke 36 for dere.
Nettstudenter, 3 gruppe (Elkraft, automatisering, ind.digitalisering, programmering, datasenter
og drift og sikkerhet):
Skolestart er mandag 9.09.2019, klokken 12.15, i Krona (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).
Oppmøte: 1. etasje ved inngangen
Denne første samlingen vil beslaglegge hele uke 37 for dere.
Det er mye nytt å sette seg inn i, både når det gjelder fag, og ikke minst bruken av vår
læringsplattform It’s Learning. Det samme gjelder konferanseplattformen vår, som vi bruker til
kveldsundervisningen for de som ønsker å følge den. Vi er helt avhengig av at dere kan bruke
plattformene når dere reiser hjem igjen, og det pleier å gå bra.
For dere som trenger overnatting, anbefaler vi Kongsberg Vandrerhjem. Det har nærmest
hotellstandard, og er billigere enn Quality Grand hotell og Gyldenløve hotell som dere også kan
bruke. Vandrerhjemmet ligger 2 minutters gange fra skolen; de andre 5‐10 min. unna.
De fleste av dere er vel klar over at det er et særutlegg for de som tar nettstudier. Det dekker
blant annet spesielle lisenser for nettstudenter, kveldsstillegg for lærere m.m. Kommende skoleår
vil avgiften være 10 000 kroner, eller 5000 kroner pr. semester. I tillegg er det semesteravgift som
dags dato er 575,‐ kroner hvert semester. Den består av avgift til Studentsamskipnaden og
medlemskap i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter.
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Kurs i matematikk
Fagskolen Tinius Olsen har erfaring med at mange av våre studenter har stor nytte av å starte
med et kurs i matematikk. Hvis du ønsker å friske opp dine kunnskaper, anbefaler vi deg å benytte
vårt tilbud om et to ukers kurs i matematikk (egenandel kr. 2 800,‐). Tilbudet blir satt i gang ved
tilstrekkelig påmelding. Første del starter klokken 0900 mandag 05.08 og avsluttes fredag 09.08.
Tidspunkt for kurset er 08.00 til 14.00. Kursets andre del går i uke 40/2019 med kurs klokken
08.00 – 14.00. Temaplan for kurset ligger vedlagt.
Fagskolen Tinius Olsen registrerer din påmelding til mattekurs via innbetaling på
bankkonto 1503 75 52248, Fagskolen Tinius Olsen, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg. I
meldingsvinduet skriver du ”Kurs matematikk 2019”. Husk også å skrive navnet ditt i
meldingsvinduet.
NB! Du får plass, forutsatt at du har betalt innen 10.07.
NB! Hvis du melder deg på sommerkurset, og ikke hører noe mere, blir kurset gjennomført slik som
beskrevet over. Om vi må avlyse dette, vil du få beskjed rett etter 10. juli. Egenandelen vil i så
tilfelle bli tilbakebetalt.
Informasjon
Praktisk informasjon om skolerute, parkering, boklister og annet finner du på skolens nettsider:
www.tinius.no. Hvis du lurer på noe i forbindelse med inntaket eller skolegangen, ikke nøl med å
ta kontakt med oss.
Vedlagt ligger også informasjon fra studentrådet vedrørende fadderuke.

Vel møtt på Kongsberg til høsten!

Kongsberg, 21. juni 2019.

Med vennlig hilsen

Eirik Hågensen
Rektor, Fagskolen Tinius Olsen
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Sommer‐ og høstkurs Matematikk
Uke 32 05.08.2019 – 09.08.2019
Mandag
05.08.
Forskjellig typer
tall

Tirsdag
06.08.
Brøkregning

Onsdag
07.08.
Potenser

Torsdag
08.08.
Bokstavregning

Fredag
09.08.
Røtter

Tall på
standardform

Snu formler

Regnerekkefølge

Likninger av 1.
grad

Brøkregning

Bokstavregning

Test

Uke 40 30.09.2019 – 04.10.2019
Mandag
30.09.
Repetisjon på
temaene fra uke 32

Tirsdag
01.10.
Likninger av 2.
grad
Faktorisering

Onsdag
02.10.
Forkorting

Torsdag
03.10.
Snu formler

Snu
formler

Kvadratsetninger

Fredag
04.10.
Repetisjon på alt vi
har lært
Kalkulatorbruk

Mandag 05.08.19 starter vi klokka 09:00. Alle andre dager fra klokka 08:00 – 14:00
Lunsj er hver dag klokka 11:15 – 11:45
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Hei og velkommen som fagskolestudent!
Fadderstyret ønsker å invitere dere til fadderuken for Fagskolen Tinius Olsen og
Universitetet i Sørøst‐Norge. Fadderuken starter med registrering av faddergruppe
12.08.2019 på Krona klokken 12:00.
Dette er da altså en uke før skolestart men vi håper at flest mulig har mulighet til å bli
med på dette.
Fadderuken er en gyllen mulighet til å bli kjent med skolen, nye studenter (på kryss av
studieretning og skole) og fadderne dine. Det blir det grilling utenfor skolen når
registrering har blitt gjennomført.
Dersom du ikke kan møte opp til dåpen, men ønsker å være med senere i uken, kan dere
kontakte Simen Eskerud for utdeling faddergruppe.
Se gjerne fadderuken i Kongsberg 2019 på Facebook for årets program.
Kontaktinformasjon til fadderansvarlig for fagskolen er:



Telefon nummer: 96 04 04 16
Simen.fadderUSN@gmail.com

Velkommen til å delta i fadderuken!

Med vennlig hilsen
Simen Eskerud
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