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INFORMASJONSHÅNDBOK FOR FAGSKOLEN I KRISTIANSUND

Velkommen til Fagskolen i Kristiansund
I dette heftet vil du finne informasjon og opplysninger om det meste som angår skole- og
læresituasjonen ved Fagskolen i Kristiansund. Hvis det er noe du er usikker på, kan det være
lurt å lese dette heftet før du eventuelt spør kontaktlæreren din.
Når det gjelder spørsmål om eksamen og vurdering, er det utarbeidet egne reglement gitt av
overordnede myndigheter. Det ligger på skolens intranett
Skolesenteret på Sankthanshaugen består av en stor videregående skole med mange
yrkesfaglige utdanningsprogram, et kurssenter og en fagskole som har økt i omfang de siste
årene. Fagskoleutdanningen i Kristiansund har en over 150-årig tradisjon innen maritime fag.
I de siste årene er fagskoletilbudet utvidet til å omfatte olje- og gassrelatert virksomhet, noe
som kompletterer utdanningstilbudene innen sjøfartsfag og kjemi- og prosessfag. Høsten 2010
startet et nytt tilbud innen helse og sosialfag. Skolen jobber nå med å utvikle nye studier innen
Digitale industrier, Manufacturing 4.0 og helsefag. Fagskolen har ca. 20 tilsatte og rundt 120
studenter.
Fagskolen i Kristiansund har følgende utdanningstilbud høsten 2020:
•
•
•
•
•
•

Dekksoffiser
Maskinoffiser
Kjemi - fordypning prosessteknikk, heltid og deltid
Helse- og oppvekstfag - fordypning psykisk helsearbeid og rusarbeid
Petroleum – fordypning boring
Digitale industrier (pilotprosjekt høsten 2020)

Fagskoleutdanning er sammen med høgskoler og universiteter det vi kaller tertiære
utdanninger, og våre utdanninger er på nivået over videregående skole og fagutdanning. Det
som skiller fagskoleutdanning fra annen høyere utdanning er at fagskoleutdanningen er av
varighet fra et halvt til to år, der utdanningen er yrkesrettet og gir kompetanse som kan tas
direkte i bruk i arbeidslivet.
Stortinget vedtok sommeren 2018 «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning» som i større grad
likestiller fagskolene med universiteter og høyskoler.
Eksempel:
• Studiepoeng
• Rett til å knytte seg til en studentsamskipnad
• Rett til permisjon ved fødsel

Velkommen som student ved Fagskolen i Kristiansund, og lykke til med utdanningen din!

Hilsen
Marit Bjerkestrand

Marit Moe Backer

Rektor

Leder Fagskolen
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Praktiske opplysninger
Skolens sentralbord: 71 28 39 00

Navn:

Mobil:

E-post:
Ledelse

Funksjon:

Marit Bjerkestrand
Marit Moe Backer
Kjersti Lyngvær
Linda-Merethe Pedersen

958 91 880
915 79 340
974 62 303
990 40 406

marit.bjerkestrand@mrfylke.no
marit.moe.backer@mrfylke.no
kjersti.lyngvar@mrfylke.no
linda-merethe.pedersen@mrfylke.no

Rektor
Leder
KS-leder
Rådgiver

Ole Bjørn Rovik
Trond Bjerkan
Linda-Merethe Pedersen
John Sørli
Cecilie Sundgården Reitan
Laila S. Eikrem

412 96 552
986 66 777
990 40 406
918 71 034
404 68 177
938 94 521

ole.bjorn.rovik@mrfylke.no
trond.bjerkan@mrfylke.no
linda-merethe.pedersen@mrfylke.no
john.sorli@mrfylke.no
cecilie.sundgaarden.reitan@mrfylke.no
laila.sivertsen.eikrem@mrfylke.no

Cecilie Sundgården Reitan
Per Olaf Andreassen
Thorvinn Larsen
Espen Sjølie
Ole Bjørn Rovik
Stein Paulsen

404 68 177
901 03 346
908 59 068
408 61 968
412 96 552
926 35 589

cecilie.sundgaarden.reitan@mrfylke.no
per.olaf.andreassen@mrfylke.no
Thorvinn.larsen@mrfylke.no
espen.sjolie@mrfylke.no
ole.bjorn.rovik@mrfylke.no
stein.paulsen@mrfylke.no

Dekksoffiser
Faglig ansvarlig
Faglærer/kontaktlærer
Faglærer
Faglærer
Faglærer
Faglærer

Maskinoffiser
Faglig ansvarlig
Faglærer/kontaktlærer
Faglærer
Faglærer
Faglærer
Faglærer

Helse og sosialfag – Psykisk helsearbeid og rusarbeid
Brynhild Hesthamar
NN

950 24 714
xxx xx xxx

brynhild.rossbach.hesthamar@mrfylke.no

Ingemund F. Engøy
Stein Paulsen
Rannveig Gaarden
Momtajul Islam
Roald Førsund
Frank-Ole Nilsen

995 01 739
926 35 589
406 15 003
413 74 102
993 64 173
932 40 304

ingemund.falkberget.engøy@mrfylke.no
stein.paulsen@mrfylke.no
rannveig.gaarden@mrfylke.no
momtajul.islam@mrfylke.no
roald.forsund@mrfylke.no
frank-ole.nilsen@mrfylke.no

Frank-Ole Nilsen
Stein Paulsen

932 40 304
926 35 589

frank-ole.nilsen@mrfylke.no
stein.paulsen@mrfylke.no

Faglig ansvarlig
Faglærer

Kjemi – prosessteknikk
Faglig ansvarlig
Faglærer
Faglærer
Faglærer
Faglærer
Faglærer

Petroleum
Faglig ansvarlig
Faglærer

Tverrfaglig
Baxter Skar
Jofrid Klæboe
Momtajul Islam
Roald Førsund
Karl-Erik Olausen
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900 74 431
975 14 589
413 74 102
993 64 173
484 82 735

baxter.skar@mrfylke.no
jofrid.klaboe@mrfylke.no
momtajul.islam@mrfylke.no
roald.forsund@mrfylke.no
Karl-erik.olausen@mrfylke.no

Faglærer
Faglærer
Faglærer
Faglærer
Faglærer
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Kantine og bibliotek
Fagskolen i Kristiansund har kantine og bibliotek i Braatthallen.
Kantine:

Åpningstider
mandag - fredag
lørdag og søndag

10-14
stengt

Bibliotek:
Åpningstider
mandag
tirsdag - torsdag
fredag
lørdag og søndag

09.00 -16.00
08.30 -16.00
08.30- 15.00
stengt

Bibliotekaren vår heter Marianne Følsvik.
Hun kan kontaktes på telefon 71 28 39 50, epost bibliotek@krsund.vgs.no
Biblioteket ligger i 2. etg. i Braatthallen (bygg 13). For mer informasjon, se skolens
hjemmeside.
Kjøp av bøker
For studenter ved fagskolen har skolen en samarbeidsavtale med bokhandelen Ark Storkaia.
Studenter må skrive egen økonomisk kontrakt med skolen om dokumentasjons og kopiavgift,
bøker, kompendium etc. ved skolestart.
Bokliste blir distribuert av faglærer ved skolestart og lagt ut på skolens hjemmeside:
http://fik.mrfylke.no/

Adgangskort til bygg 2 (fagskolen)
Til bygg 2 (fagskolen) må studentene ha adgangskort for å få tilgang utenom åpningstider.
Tillitsvalgt student i klassen utfører punktene under slik at alle får nøkkelkort:
• Lage en liste klassevis, med navn og telefonnummer på hver enkelt student.
• Listen skal leveres til Liza i resepsjon / kontoret i bygg 8.
Depositum: Kr. 100,- per kort. Om man mister kortet, går depositumet til å dekke tapt kort.
Tilgjengelig adgang med kort Hverdager: kl. 16.30-21.00
Helg:
kl. 09.00-21.00
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Kort til drikkeautomater
Kortet kjøpes i resepsjon / kontoret i bygg 8. På drikkeautomater koster drikke 5 kr.
Kort koster kr. 50,- pr. kort. I begynnelsen av september får skolen nye kaffemaskiner hvor
man kan betale med bankkort og Vipps.
Timeinndeling og pauser
Skolens timer og pauser er som vist under:
1. time
Kl. 08.40-09.25
2. time
Kl. 09.25-10.10
3. time
Kl. 10.20-11.05
4. time
Kl. 11.15-12.00
Lunsj
Kl. 12.00-12.30
5. time
Kl. 12.30-13.15
6. time
Kl. 13.25-14.10
7. time
Kl. 14.20-15.05
8. time
Kl. 15.10-15.55
Klasserom
•
•
•
•

Klasserom skal være ryddet når dere forlater skolen etter endt dag. Dette for å lette arbeidet
til renholder som vasker klasserommene på morgenen.
Det er ikke tillatt med kaffetrakter, vannkoker, kjøleskap, microbølgeovn, toastjern etc i
klasserommene.
Private stoler er IKKE tillatt. Ved fremlegging av legeattest på helseproblemer som krever
annen stoltype, fremskaffer skolen dette.
Bespisning bør i størst mulig grad foregå i kantine eller pauserom i friminutt/lunsjpause.).

Parkering
Dette skal kun skje på oppmerkede plasser. Parkeringskort kan får i resepsjonen i bygg 8.
Det blir foretatt kontroller, så ved manglende parkeringskort risikerer man parkeringsbot.
Dokumentasjons- og kopiavgift (pr semester)
Følgende summer nedenfor gjelder for skoleåret 2020-2021 (dette inkluderer ikke materiell til
hovedprosjekt, kopiering til eget bruk eller kompendier til undervisning):
Heltidsstudent
kr. 875,Deltidsstudent
kr. 650,Helse- og sosialfag
kr. 450,Studiekontrakt utleveres og signeres ved skolestart.
Sluttmelding ved avbrudd av studie
Sluttmelding skal meldes skriftlig til skolens postmottak eller på epost snarest.

Fagskolen i Kristiansund tilbyr studiene:
Dekksoffiser
Planer for skipsoffiserutdanningen i fagskolen bygger på de regler og kompetansekrav som er
beskrevet i internasjonal norm for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCWkonvensjonen).
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Maskinoffiser
Planer for skipsoffiserutdanningen i fagskolen bygger på de regler og kompetansekrav som er
beskrevet i internasjonal norm for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCWkonvensjonen).
Utdanningens mål er å utdanne skipsoffiserer med høy moral, holdninger, kompetanse og
yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer.
Kjemi - fordypning prosessteknikk (heltid og deltid):
Prosessfagskoleingeniører kan gå inn som førstefagretningsledere, arbeidsledere og
skiftledere, tekniske assistenter og driftsassistenter, samt virke som faglærere og
opplæringspersonell på land og offshore. Du får opplæring i kjemiske prosesser og
driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold. Problemløsende
prosjektarbeid står sentralt. De fleste fagskoleingeniørene fra denne fagretningen ender opp i
petroleums eller næringsmiddelindustrien.
Helse- og sosialfag - fordypning psykisk helsearbeid og rusarbeid:
• Mål for videreutdanning i psykisk helsearbeid er å styrke kompetansen hos helse- og
sosialpersonell med videregående opplæring innen forebygging, behandling og
rehabilitering av mennesker med psykiske og rusproblemer.
• Studentene vil gjennom utdanningen tilegne seg en breddekompetanse innen psykisk
helsearbeid; om ulike psykiske problem og lidelser, om forebygging, behandling og
rehabilitering, samt de viktigste tilnærmings- og behandlingsformer og metoder.
• Studentene skal ha kunnskap om brukermedvirkning som ideologi, og styrke dem i
møtet med den enkelte hvor individuell tilnærming, selvbestemmelse og
relasjonskompetanse er nøkkelord.
• Studentene skal ha økt kunnskap om aktuelt lovverk, bli bevisst viktigheten av
tverrfaglig samarbeid innen og mellom forvaltningsnivåene og utvikle
samhandlingskompetansen.
• Studentene skal ha en etisk reflektert grunnholdning i arbeidet med mennesker med
psykiske og rusproblemer. Studentene er mer bevisst sine egne kunnskaper og
ferdigheter og skal derved også kunne erkjenne egne grenser både faglig og personlig.
Studentene skal ha økt trygghet i å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak samme
med brukere, pårørende, teamet, frivillige lag og organisasjoner m.m.
Petroleumsteknologi - fordypning boring
Fordypningen boring går dypere ned i fasene i boreoperasjonen i forbindelse med olje- og
gassbrønner og påfølgende klargjøring av produksjon. Bestått utdanning tilfredsstiller krav til
teoretisk opplæring som borer og boresjef. Du vil også være godt egnet til andre stillinger
tilknyttet borevæsker, borevæskesystemer, trykkontrollsystemer og boreutstyr.
Petroleumsteknologi - fordypning havbunnsinstallasjoner
Havbunnsinstallasjoner vil gradvis ta over den plassen plattformer i stål og betong har i dag,
særlig i dype havområder. Fordypningen kvalifiserer til stillingen som omfatter utforming,
utstyr, drift, operasjoner og organisering i forbindelse med denne typen installasjoner.
For mer informasjon om hvert tilbud:
http://fik.mrfylke.no/
http://www.visbrosjyre.no/fagskolenKristiansund/MailView/
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Datanettet ved Fagskolen i Kristiansund - ressurser
NB: Midlertidig tilgang ved skolestart:
Navn på nettverk: mrfylke
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Passordet du lager deg må inneholde minst en stor og en liten bokstav pluss minst ett
tall. Totalt mellom 8 og 16 tegn.
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For sine studenter tilbyr Fagskolen følgende ressurser via det lokale datanettet:
•

Internett-båndbredden er 200Mbit full duplex.
Selvbetjent skriverserver, for egen oppkobling mot nærmeste skriver.
Inntil videre deler vi på IT-avdeling ut PUK-koder til elever og fagskolestudenter.
All utskrift må foregå via http://utskrift.mrfylke.no
Gjør slik:
Sjekk om du har id-brikke (busskort, bankkort el.lign.)
Har du ikke det får du brikke utlevert i resepsjonen.
Denne koster kr 20.For å registrere denne til ditt navn må du komme innom oss på IT-avdeling for å få den
nødvendige PUK-kode til bruk første gang (ved registrering).
Registrering kan foretas ved hvilken som helst kopimaskin på skolen.

Feide innlogging (felles identitet)
https://brukerid.mrfylke.no/
FEIDE er et felles innlogging system som brukes for Skolearena, Lokus og for å logge på
skolens trådløse nett (mrfylke).
Officepakken er gratis for alle studenter.
Denne kan lastes ned fra http://login.microsoftonline.com/
Brukernavn: feidebrukernavn@o365.mrvgs.no
Passord: Det du lagde selv på brukerid.mrfylke.no
Derfra kan du også laste ned f. eks Teams som benyttes her.
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Samordnet skolerute for studentene skoleårene 2020-2021.
Etter opplæringslovens §§ 2-2 og 3-2 er det den enkelte skoleeier som vedtar egne forskrifter
om skole- og feriedager (skolerute) for studentene.

2020
August

Første skoledag:
Dekksoffiser, maskinoffiser og kjemi-prosess (heltid) 1.år:
17. aug. kl. 10:00 i auditoriet i bygg 2
Dekksoffiser, maskinoffiser og kjemi-prosess (heltid) 2.år:
17. aug. kl. 10:00 i klasserom
Kjemi-prosess (deltid) 1.år: :
01. sep. kl. 08:40 i inngangshallen i bygg 2. Blir møtt av faglærer.
Psykisk helse og rusarbeid 1. år:
18. aug. kl. 09:00 i inngangshallen i bygg 2. Blir møtt av faglærer.
Psykisk helse og rusarbeid 2. år:
20. aug. bygg 2, rom 2-319, kl. 08:40
Petroleum:
14. sept. kl. 08:40, bygg 2, 3. etg.

Oktober
Desember
Januar
Februar
April
Mai
Juni

Høstferie: Uke 41
Siste skoledag før juleferien: 18. desember
2021
Første skoledag etter juleferien: 4. januar
Vinterferie: Uke 8 (mandag 22. – fredag 26.februar)
Påskeferie: 29. mars. tom. 5. april
Elevfri dag 14. mai
Siste skoledag: 18. juni
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Egenerklæring
Jeg har lest og forstått følgende for skoleåret 2020/2021:
•

Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune
(studentreglementet)

•

Branninstruks for Kristiansund VGS

•

Informasjon om avvik og klage

•

Informasjon om skolens smitteverns regler

•

Studiekontrakt signert

Dato og sted:_____________________________

________________________________________
Underskrift

Navn med blokkbokstaver: ______________________________________________

Klasse:__________
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