Informasjon til nye studenter
Velkommen som ny student til Fagskolen i Ålesund høsten 2021. Vi har en flott skole med
dyktige lærere og et godt skolemiljø. Ålesund er en trivelig by å studere i med mange og
varierte tilbud for enhver smak, har god offentlig kommunikasjon og en god infrastruktur.
Hvis du etter å ha sagt ja til studieplass likevel skulle ombestemme deg, ber vi om at skolen får
melding så snart som mulig slik at søkere på venteliste kan få tilbud om plass. Vi ber også om
at du gir beskjed hvis du ikke kan møte første skoledag. Send epost til fials@mrfylke.no

Skolestart
Mandag 23. august kl. 09:00
Fogd Greves vei 9, like vest for NTNU i Ålesund.

Parkering for studenter
Skolen har tilgang til en del parkeringsplasser for studenter på sørsiden av Borgundvegen via
Sørneskrysset. Der får dere tilgang gjennom bommen med studentkort, som dere får utlevert etter
skolestart. Det er også mulig å parkere i Gangstøvika, det henger kart over området i vårt fellesareal
på skolen.

Kjøp av skolebøker
Det kan være lurt å vente med å kjøpe bøker til skolestart etter innspill fra faglærerne. Studenter i
maritime fag har gratis tilgang på enkelte læremidler som finnes på marfag.no.

Hybler
Skolen driver ikke hybelformidling. Vi henviser til annonsering i avisen eller oppslag på skolen. Det
har vanligvis gått greit å skaffe seg hybel.

Høstferie
Uke 41 (mandag 11. – fredag 15. oktober 2021)

Studieavgift
Fagskolen har studieavgift, kr 750.- pr semester som forfaller 1.oktober og 1.mars.

Bruk av IKT / behov for datamaskin
Et av målene for fagskoleutdanningen er at studentene skal utvikle ferdigheter i å bruke IKT
gjennom læringsprosessen for senere å aktivt kunne bruke dette i arbeid. For å få et fullgodt
utbytte av undervisningen, er det nødvendig at studentene har sin egen bærbare PC.
Vi anbefaler deg å bruke PC i stedet for Mac fordi det kan by på problemer med kompatibiliteten i en
del programmer vi bruker i utdanningene våre. De anbefalingene du finner nedenfor er kun
retningsgivende, da du kan finne gode tilbud mange steder. Det viktigste er at du kjøper en maskin
med lignende spesifikasjoner, prosessor, RAM og harddisk.
For de fleste studentene våre holder det med en medium range PC: Intel Core i5, 256-512 GB lagring,
8 GB RAM.
For de studentene som skal gå maskinteknikk er det nødvendig med: Intel Core i7, minimum 256 GB
lagring (brukes PC-en til andre programmer også vil du trenge mer), 12-16 GB RAM (til mer RAM

maskina har til bedre går håndteringen av programvaren som brukes) Nvida skjermkort. Det kan
være lurt med HDMI inngang da det er tilgang til 24’’ skjermer på skolen.
Er du usikker på kjøpet, kan det være lurt å vente til skolestart for å få råd av faglærer.
Vi gleder oss til å treffe deg i august. Velkommen!
Hilsen
Helene Hanken
Rektor

