
 

Hva vil det si å være nettstudent ved 
Fagskolen? 
Å være student, er noe annet enn å være elev: å være elev er en rettighet og en plikt, å være student 
er en valgfri mulighet. 

 

Som student, forventes det at du finner ut av en del ting selv, i denne Swayen f år du vite mer om hva 
det vil si å være nettstudent ved Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg 

 

Du kan lese mer om dine rettigheter og plikter som student HER 

https://fagskolen-viken.no/studenthandbok


Hva består undervisningen av for nettstudenter på studiested 

Kongsberg? 

 

Samlet arbeidsmengde for en nettstudent, bør beregnes til  ca 450 timer per semester. Videre følger 

en beskrivelse av hvilke aktiviteter som inngår i læringsarbeidet: 

Asynkrone undervisningsaktiviteter 
• Kan gjennomføres når det passer studenten i løpet av uken 

• Består av video, presentasjoner med lyd og/eller annet fleksibelt undervisningsmateriell 

• Tester, quizer osv. er også eksempler 

• Oppgaver, innleveringer, prosjekter 

Nettmøter i sanntid 
• Møter i sanntid med faglærer 

• Følger fast timeplan 

• Inntil to kvelder i uken, timer avholdes i tidsrommet 17.30-21.00 

• Fortrinnsvis læringsaktiviteter som krever at studentene bidrar 

• Skal ikke ta opp nye faglige aspekter som ikke er belyst i det asynkrone 

undervisningsopplegget 

Samlinger 
• Fortrinnsvis fysiske samlinger på Kongsberg - kan erstattes med digital samling om 

nødvendig 



• Normalt sett på dagtid 

• Fire uker per studieår (man-fre, kan kortes ned hvis det er mulig) 

• Eksamen kommer utenom 

Selvstudier 
• Studentene bestemmer selv innhold, tid og arbeidsmetodikk 

Kan for eksempel være 

- Lesing av pensum 

- Kollokviegrupper 

- Oppsøke veiledning i veiledningstid (ons 12.15-13.55) 

Hva skjer om jeg ikke kan møte på nettmøter på kveldstid? 

 

Det er ikke obligatorisk oppmøte på kveldstid, det er et tilbud i læringsarbeidet 

Gjøres det opptak? 

Det er en pedagogisk vurdering, opp til læreren  og vil eksempelvis avhenge av innhold i nettmøtet. 

Nettmøter som i stor grad består av diskusjonsoppgaver vil være mindre aktuelle å ta opp, for å i 
større grad stimulere til studentaktivitet. 

 

Gjennomgang av ALT nytt, skal finnes i det asynkrone undervisningsmaterialet 

 

Personvern (GDPR) overstyrer alt. En person som har deltatt i et opptak kan til enhver tid be om at 

det slettes - du kan derfor uansett ikke belage deg på at opplæring utelukkende skal skje via opptak 
av nettmøter. 



Hva skjer om jeg ikke kan møte på samling? 

 

Samlingene i seg selv er ikke obligatoriske, men obligatoriske aktiviteter legges ofte til samlingene 

Hvordan finner jeg ut om det skal skje noe obligatorisk på samling? 
Oversikt over obligatoriske aktiviteter skal du finne i: 

• Aktivitetsplanen (Kanal 02, Obligatoriske studentaktiviteter i studentteamet) 

• Fremdriftsplanen for hvert enkelt fag 

 

Er du usikker, spør du faglærerne dine. 

Hva skjer om jeg går glipp av en obligatorisk aktivitet? 

Da avtaler du med den enkelte lærer hvordan du skal ta igjen det du mangler. Mer informasjon om 
dette, kan du lese HER 

https://teams.microsoft.com/l/file/0046E354-54C6-483E-8575-B9603EDB7764?tenantId=3d50ddd4-00a1-4ab7-9788-decf14a8728f&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvikenfk.sharepoint.com%2Fsites%2FInformasjonsteamforstudentervedFagskolenTiniusOlsen-FSTIN%2FDelte%20dokumenter%2F2%20Obligatoriske%20studentaktiviteter%2FS35B-Oppmelding%20til%20nytt%20arbeidskrav.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvikenfk.sharepoint.com%2Fsites%2FInformasjonsteamforstudentervedFagskolenTiniusOlsen-FSTIN&serviceName=teams&threadId=19:a5cd9713a12947568e0bf2c9add83a32@thread.tacv2&groupId=5e05f62d-5cdb-4635-9282-24e1e08b2be1


Hvem skal jeg kontakte når jeg lurer på ting? 

 

• Spørsmål om fag, undervisning osv: Faglærer 

• Studentstatus, tilbakemeldinger til skolen, eller henvendelser du ikke helt vet hvor skal: 
Studiekoordinator 

• Lånekasse og faktura: Liv Ildrid Foss: livfo@viken.no  

• Vikenbruker eller generelle IT-problemer: Kim Erik Sembsmoen: kimse@viken.no  

• Teams: Stine Hvila Lind: stinel@viken.no  

• Saker klassen ønsker å ta opp: Klassens tillitsvalgt 

• Melde fra om kvalitetsforbedringsforslag, alvorlige saker eller avvik: nettskjemaet "Si ifra" 
(skjema i studentteamet) 

mailto:livfo@viken.no
mailto:kimse@viken.no
mailto:stinel@viken.no


Kan vi få egne team til å jobbe i som studenter? 

 

Det er dessverre ikke lagt opp til at studentene kan opprette egne team i Viken.  

 

Gruppechat i Teams ivaretar de fleste behov en gruppe har for å jobbe sammen, og gjør at dere både 
kan arrangere videomøter og dele dokumenter med hverandre. 


