
FAGSKOLEN I ØSTFOLD,
KOBBERSLAGERSTREDET 1,
1671 KRÅKERØY

Ring oss på 69 38 13 00
Send mail til fagskolen@ostfoldfk.no

Merk! Du vil få en SMS fra
Østfold Fylkeskommune med
brukernavnet ditt. Det er viktig
at du har vært inne og endret
passordet ditt før første
skoledag.

www.fagskolen-ostfold.no

Med vennlig hilsen,
 
Ketil Solbakke
Rektor

Velkommen som student

Vi ønsker deg velkommen som ny student ved Fagskolen i
Østfold og er glad for at du har valgt å studere hos oss. 
 
Vi er sikre på at du vil finne et godt og spennende felleskap
ved skolen, både faglig og sosialt.
 
I årene som student skal du tilegne deg ny kunnskap, gjøre
deg erfaringer og utvikle ny kompetanse. Du har selv et stort
ansvar for å lykkes, men vi som utdanningsinstitusjon skal
yte vårt beste for at du som student får en innholdsrik og god
studietid.
 
Lykke til med studiene!

http://www.fagskolen-ostfold.no/


Åpningstider i resepsjon i 5.etasje er Mandag-Fredag fra klokken 8-14 (stengt i

juli). Her møter du på Hanne som er blid og hjelpsom hver dag. 

 

Du får en fin skolesekk av oss i løpet studiestart dagene, så du slipper å investere i

det.

 

Vi sender ut en faktura på kr 1.200,- for første skoleår. Årsavgiften dekker

administrasjonskostnader, ID-kort og medlemskap i ONF (Organisasjon for Norske

Fagskolestudenter) og medlemskap i Studentskipnaden. Alle studenter skal ha ID-

kort med gyldig oblat til legitimasjon, tilgang til skolens lokaler, kopiering, print osv.

Fakturaen må være betalt for å kunne gå opp til eksamen.

 

Vi bruker læringsplattformen Teams som er en del av Office 365. Dette får du

tilgang til i løpet av studiestart dagene. NB! Husk å ta med privat bærbar PC ved

studiestart. Du finner veiledning ved kjøp av PC eller om din eksisterende PC kan

benyttes, gå til nettsidene under "For studenter" for informasjon.

 

Skolen disponerer et begrenset antall parkeringsplasser på grusbanen ved

"Bjølstadjordet" rett ved skolen. For å parkere må du ha gyldig parkeringskort som

vi utleverer i løpet av de første dagene. I tillegg finner du parkeringsplasser rundt

og under Fredrikstad Stadion.

 

Reiser du med offentlig transport er Fredrikstad togstasjon 10-15 minutter

gangavstand til Fagskolen i Østfold. Fra bussterminalen er det 5-6 minutter.

Informasjon før studiestart



Du vil før skolestart motta en SMS fra Østfold fylkeskommune. Denne inneholder

brukernavnet du skal benytte mot skolens IT systemer. 

 

Den inneholder også en link som bringer deg videre til en web side der du skal

sette ditt eget passord. 

 

Det er veldig viktig at du tar deg tid til å gjøre dette før første skoledag. 

 

Hvis du ikke mottar en slik SMS, tar du kontakt med skolen. Mulige grunner kan

være at du ennå ikke er registrert som student, du har i senere tid vært elev i den

videregående skolen i Østfold, eller at du har endret mobiltelefonnummer siden du

leverte inn søknaden din. 

 

Det er viktig at alle endringer i kontaktinformasjon meldes administrasjonen ved

skolen så snart som mulig. 

 

Når du mottar SMS’en, skal du trykke på linken i sms’en, og følge instruksjonene

som er gitt.

 

Er du ny bruker og skal inn på fylkeskommunens IT-systemer må du først sette

ønsket passord på nettsiden: http://passord.ostfoldfk.no 

 

 

SMS fra Østfold fylkeskommune



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tast inn brukernavn, mobilnummer, fødselsnummer og captcha og du vil få 

tilsendt et engangspassord på SMS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik setter du passordet første gang:



Brukeren taster inn ønsket permanent passord.

Passordet må ha minimum 8 tegn. 

2 av tegnene må være tall. 

6 av tegnene må være en blanding av små og store bokstaver. 

Det er ikke tillatt med gjentagende mønster som : ababab, abcabcabc 

Det er ikke tillatt med reversert mønster som: abccba, abcddcba 

Det er ikke tillatt med brukernavn eller reversert brukernavn i passordet. 

Det er ikke tillatt med en forhåndsdefinert sekvens av tegn i passordet, Eks:

ghijklmn 

Det er ikke tillatt med de norske bokstavene æ, ø, å, Æ, Ø, Å 

 

Passordet vil bli overført i systemene og Brukeren vil kunne logge seg på Østfold

fylkeskommunes IT systemer. 

 

Glemt passord 

For deg som har et brukernavn og passord fra du gikk på videregående skole i

Østfold, men ikke husker passordet. 

 

Har du glemt passordet ditt, gå til nettsiden: http://passord.ostfoldfk.no 

 

Fyll inn brukernavn og mobilnummer, så får du tilsendt nytt engangspassord på

SMS.

Tast inn engangspassordet tilsendt på SMS.


