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Informasjon om teams og dokumentet 

Innledning 
Skoleåret 2020/2021 tar Fagskolen Tinius Olsen i bruk Teams som læringsplattform. I dette 
dokumentet ligger viktig informasjon til studenter (og ansatte) om hvordan man skal komme seg inn i 
riktige team. 

Organisering av team 
I studieplanene er det beskrevet hvilke emner Fagskolen Tinius Olsens studier skal bestå av. Det er 
opprettet team for alle emner med underliggende kanaler for tema/fag som skal undervises dette 
skoleåret. Fellesfag (Realfag, kommunikasjonsfag og LØM-fag) har felles team.  

Teamene vil være navngitt etter følgende prinsipper: 

Emnenavn Linje Campus/nett årstall for studiestart FSTIN 

Eksempel 1: 

Elektroniske systemer Elkraft campus 2020 -FSTIN 

Eksempel 2:  

Anleggsdrift Anlegg nett 2018 -FSTIN 

 

For at studentene kun skal legges inn i emner de skal ha undervisning i, er det i dette dokumentet satt 
opp en oversikt over hvilke emneteam hver enkelt klasse skal ha. Til hvert team hører en kode som 
studentene bruker til å melde seg inn i teamene. 

Dokumentets struktur 
I dokumentet er det satt opp en tabell per klasse for skoleåret 2020/2021. Tabellen viser hvilke emner 
fra studieplanen det skal undervises i, og undertemaer under disse, også kjent som fag. (Merk: Et 
emne kan ha flere tema enn det som er satt opp i oversikten for dette skoleåret). 

Fag uten fargemerking undervises gjennom hele skoleåret, fag merket med gult undervises i 
høstsemestret, fag merket med grønt undervises i vårsemestret. Lærere som underviser i emnet er 
satt opp i en egen kolonne. 

Bruk av læringsplattformen Teams og dette dokumentet 
Alle emner fra studieplanen har et eget team. Dersom et emne består av flere fag/tema, har disse fått 
egne kanaler i teamet.  

Kolonnen lengst til høyre oppgir en kode. Denne brukes av studentene til å melde seg inn i emneteam. 
på Teams.  



 

 
Hvordan melde seg inn i et team: 
1: Åpne Teams, enten online eller i skrivebordsapp 

2: Klikk på «Bli med i eller opprett et team» 

 

 

3: Skriv inn koden du finner på emnene din klasse skal ha, velg deretter «Bli med i team» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Oversikt over lærerforkortelser brukt i dokumentet: 
AAOY=Oyvind Aasen 

AUMA=Maths Austeng 

EIPA=Paul-Egil Eidem 

ENHA=Hans Engebretsen 

FJCH=Christina Fjellstad 

HEHA=Hans Christian Hess 

HELA=Lars Harald Heggen 

HOOM=Ole Martin Horne 

HOVBJ=Bjørn Tore Hovland 

INJE=Jermund Indrevoll 

JAEN=Endre Jamtveit 

JEOD=Odd Arve Jensen 

JETE=Terje L. Jenssen 

JOSV=Svein Arne Johannessen 

KYAR=Arild Kydland 

LIST=Stine Hvila Lind 

MAKR=Kristian Martnes 

MCDA=David McClenaghan 

PEJO=Jonny Pettersen 

RØAU= Anette U. Røed 

SALI=Liv Sandaroe 

SLED=Edvin Slåttelid 

SKFR=Fredrik Skårdalsmo 

SOIN=Inger Lillian Solbakk 

SVTO=Tom Roger Svendsrud 

SYPÅ=Pål Syversen 

SÆKÅ=Kåre Særen 

TRRA=Rasmus Trovåg 

VEJO=Jo Vego 

VEJA=Jan Urban Vesterlud 

WITO=Tom Witsø 

ZADA=David Zijdemans 



Teknikk og industriell produksjon (Maskin og mekatronikk) 
Klasse: 1FME (1. klasse mekatronikk, fulltid)  

Emnenavn (team) Tema (kanaler) Lærere Merknader Teamkode 
Fellesfag • Realfag: Matematikk 

• Realfag: Fysikk 
• LØM: Organisasjon og 

ledelse 
• LØM: 

Markedsføringsledelse 
• LØM: Økonomistyring 
• Kommunikasjon på 

engelsk 
• Kommunikasjon på 

norsk 

JOSV 
EIPA 
FJCH 
MCDA 
RØAU 
SOIN 

 8tp5z0l 

Prosjekt- og 
kvalitetsledelse 

• Prosjektadministrasjon 
• HMS-ledelse og 

kvalitetsstyring 

SLED 
SKFR 

 94a5lsc 

Innledende 
konstruksjon og 
dokumentasjon 

• Mekanikk 
• Teknisk 

dokumentasjon 

HELA 
VEJO 

 x5fwyhn 

Materialkunnskap • Kjemi og miljølære 
• Materiallære med 

kompositt 

HELA 
SÆKÅ 

 x4t99oc 

Prosjekt i praksis • Prosjekt i praksis  Team som deles 
med alle 1. 
klasser på TIP 
og elektro 

h9q1gxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasse: 2FME (2. klasse mekatronikk, fulltid)  
Emnenavn (team) Tema (kanaler Lærere Merknader Teamkode 
Energiteknikk • Termodynamikk 

• Elektroteknikk 
HELA 
MAKR 

 gzn04f1 

Mekatronikkstyring 
og regulering 

• Verkstedteknisk 
automasjon 

• Tilvirkningsteknikk 
• Regulering 

MAKR 
AAOY 
Ny 

 2bbgwcb 

Mekatronikkdesign 
og produksjon 

• Nyskaping, 
designteknikk og 
produksjon 

• Design ved hjelp av 
dataassistert 
konstruksjon 

• Design 
(analogteknikk, 
digitalteknikk og 
mikroelektronikk) 

HOOM 
VEJO 
JOSV 

 83shxc0 

Fleksibel digitalisert 
produksjon 

• Dataassistert 
produksjon 

• Styrke og 
dimensjonsanalyser 

• Konstruksjonsteknikk 
1 

• Robot 
• Styringer 
• Kraftelektronikk 
• Datakommunikasjon 

VEJO 
HELA 
AAOY 
HEHA 
MAKR 

 p6e0v17 

Hovedprosjekt • Hovedprosjekt  Felles team 
for alle 
klassene på 
TIP og 
elektro på 
campus 

ens1p7e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasse: 2FMA (2. klasse maskin, fulltid)  
Emnenavn (team) Tema (kanaler Lærere Merknader Teamkode 
Energiteknikk • Termodynamikk 

• Elektroteknikk 
HELA 
MAKR 

 3m4i1jk 

Verkstedteknisk 
automasjon og 
produksjon 

• Verkstedteknisk 
automasjon 

• Tilvirkningsteknikk 
• Regulering 

MAKR 
AAOY 
Ny 

 yg8xrdy 

Produktutvikling og 
konstruksjon 

• Produktutvikling 
• Geometriske 

produktspesifikasjoner 
• Konstruksjonsteknikk 

2 
• Dataassistert 

konstruksjon 

SÆKÅ 
VEJO 

 06kmtzk 

Maskinkonstruksjon • Dataassistert 
produksjon 

• Styrke- og 
dimensjonsanalyser 

• Konstruksjonsteknikk 
1 

• Styrke- og 
dimensjonsanalyser 2 

• Konstruksjonsteknikk 
og dataassistert 
konstruksjon 

• Hydraulikk 
• Varme- og 

strømningsanalyser 

VEJO 
VEJA 
HELA 

  
ixfwe21 

Hovedprosjekt • Hovedprosjekt  Felles team 
for alle 
klassene på 
TIP og elektro 
på campus 

ens1p7e 
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