
 

 

 

 

 

  

Til nye studenter ved HØFY Høyskolen for yrkesfag as 

Studievegen 7, 
2815 Gjøvik 
hfy.no 
 

firmapost@hfy.no 

 

13.06.2022 

 

Velkommen som student ved Høyskolen for yrkesfag 

Velkommen som student på bachelor i byggeplassledelse 2,5 år nettstøttet deltidsstudium med oppstart i august 

2022!  

 

Oppmøte er mandag 22.08.2022 klokken 09:00 i våre lokaler i Studievegen 7, 2815 Gjøvik. 

 

Vedlagt finner du årsplan for studieåret 2022-2023. Det vil gjennomføres seks samlinger som hver strekker seg over 

tre dager. Vi gjør oppmerksom på at det vil kunne forekomme endringer av datoer for planlagt nettbasert 

undervisning og veiledning. Dette er fordi undervisningen skal kunne tilpasses klassens progresjon og ønsker 

underveis i løpet. Som vedlegg til dette brevet finner du studieplanen. Den er også tilgjengelig på våre nettsider. 

Litteraturliste finnes under det enkelte emne i studieplanen. Du bør kjøpe boka Kommunikasjon og norsk for 

ingeniører av Talmo, Stifoss-Hanssen, Ulstein og Lund (2. utg. 2018, Universitetsforlaget) før første samling. Vi 

anbefaler at du venter til etter første samling med å kjøpe øvrig litteratur.  

 

Samlingsplan – samling 1 

Tid – dag 1 – 22.08.2022 Innhold Ansvarlig 

09.00 – 11.00 Rektor ønsker velkommen. 
Presentasjon av kullkoordinator.  
Opprop av klassene. 

Rektor 
Kullkoordinator 

Presentasjon av skolen og studiet 
og studentreglement 

Kullkoordinator 

11.00 – 12.00 Lunsj  

12.00 – 16.00 Presentasjon av SiT SiT 

Bli kjent-opplegg Kullkoordinator 

IKT: Tilgang til nettverk, e-post og 
FIFF 

Kullkoordinator 
IKT 

Opplæring FIFF, Teams/Zoom Kullkoordinator 
IKT 
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Tid – dag 2 – 23.08.2022 Innhold Ansvarlig 

09.00 – 11.00 Om å være student i høyere 
utdanning. Mål og forventninger. 
Inndeling i grupper og 
gruppearbeid. 

Kullkoordinator 

11.00 – 12.00 Lunsj  

12.00 – 16.00 Oppsummering av gruppearbeid Kullkoordinator 

Realkompetanse, godskriving og 
fritak – hva, hvem, hvordan? 

Kullkoordinator m. fl. 

Introduksjon av arbeidskrav 1: 
Studentens egen planlegging av 
studiet. 

Kullkoordinator 

Arbeid med individuell 
utdanningsplan. Samtale med den 
enkelte student. Det tas bilde til 
studiebevis når studenten er til 
samtale. 

Kullkoordinator 
Faglærer 

 

Tid – dag 3 – 24.08.2022 Innhold Ansvarlig 

09.00 – 11.00 Introduksjon av arbeidskrav 2: 
Planlegge egen praktisk utprøving 

Kullkoordinator 

Jobbe med arbeidskrav 2 Kullkoordinator 

11.00 – 12.00 Lunsj  

12.00 – 16.00 Undervisning BPL2009 Ledelse, 
forskning og utvikling i bygg og 
anlegg og introduksjon av 
«minibachelor» 

Faglærer 

Valg av studenttillitsvalgt Kullkoordinator 

Vel hjem Kullkoordinator 

 

Studentbetaling 

Nettstøttet deltidsstudium ved HØFY koster kr. 16 000,- pr. semester. Årlig justering av prisen vil kunne skje. I tillegg 

betales det semesteravgift til Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) på kr. 600,- som dekker 

studentvelferdstilbud. 

Du kan søke om stipend og lån for studier ved HØFY hos Lånekassen på www.lanekassen.no. 

Det sendes ut faktura ved oppstart. 

 

Overnattingsmuligheter og parkering 

Overnattingsmuligheter i området: 

- Quality Strand, Gjøvik ca. 2 km. fra skolen 

- Clarion Collection Hotel Grand, Gjøvik, ca. 2 km. fra skolen 

- Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun, Gjøvik, ca. 2 km. fra skolen 

- Badeland Gjestegård, Raufoss, ca.11 km fra skole 

- Sillongen Toten Hotel, Bøverbru, ca. 14.km. fra skolen 

- AirbnB 

 

http://www.lanekassen.no/
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1 Studentene ved Høyskolen for yrkesfag as skal bruke 2. 
etasje i parkeringshuset eller områder merket lyseblått i 
kart nedenfor. 

2 Parkeringsbestemmelsene håndheves etter privatrettslig 
praksis på hele Campus. 

3 All parkering skal skje innenfor oppmerkede felter. Det 
er ikke tillatt å parkere i kjørefelt eller på plenen.  

 

4 Det er ikke adgang til å kjøre på internt veinett 
i skoleanleggene, bortsett fra for nødvendig 
varetransport og utrykningskjøretøyer. 

5 Kjørehastigheten innenfor parkeringsområdet 
er maks. 10 km/t. 

6 Det anbefales å parkere sentrumsnært og ta 
buss til Campus. 
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Kontakt oss 

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på e-post til firmapost@hfy.no eller på telefon: 401 81 632 

Vennlig hilsen 

Høyskolen for yrkesfag as 

Inge Myklebust 

Rektor 

908 94 270 
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