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Velkommen tilbake til Fagskolen i Østfold 

for et nytt lærerikt skoleår! 
 
 
En ny hverdag med Koronatiltak: 
Fagskolen i Østfold ønsker primært å kunne ønske alle våre studenter tilbake til et nytt skoleår 
med fysisk oppmøte i henhold til timeplan. I dagens situasjon, vet vi imidlertid ikke om vi 
klarer dette fullt ut. Vi har iverksatt en rekke tiltak for å trygge både studenter og ansatte, slik 
at oppstarten av skolen blir gjennomført på en forsvarlig måte, godt innenfor de krav som 
Viken Fylkeskommune og folkehelseinstituttet har satt.  
 
For enkelte av dere vil det uansett være en utfordring å komme til skolen, det gjelder de som: 

- er i samfunnskritisk arbeid hvor arbeidsgiver ikke ønsker at du er fysisk på skolen  
- er i risikogruppe 
- er eller føler seg syke med koronasymptomer 

 
Det er viktig at studenter i denne gruppen melder fra til skolen så raskt som mulig, slik at 
alternativ undervisning kan planlegges og iverksettes tidlig i studieperioden. 
 
Før du kommer til skolen første gang MÅ du se smittevernvideo for studenter som er lagt ut 
på våre hjemmesider: http://fagskolen-ostfold.no  
 
Parkeringskort: 
Nytt parkeringskort for 2020/2021 får du av faglærer mot signatur på klasseliste. 
Parkeringskortet får du kun en gang og blir ikke erstattet ved tap. Parkeringskortet gjelder på 
skiltet oppstillingsplass (for tiden grusplassen) og må alltid ligge godt synlig i kjøretøyets 
frontrute. Kontroll må påregnes fra og med 01. september. 
 
Timeplaner 2020/2021: 
Inntil videre legges timeplaner i Teams. Viktig at dere følger med der for informasjon om 
eventuelle endringer. I Teams vil dere også få informasjon fortløpende om det er undervisning 
på skolen eller på nett som følge av koronatiltak. 
Det er viktig at du følger med på timeplanen, da det kan skje endringer underveis i året. 
Når du får den i Outlook anbefaler vi at du laster den ned så du har tilgang til denne 
kalenderen på din telefon, så har du den bestandig med deg       
 
Viken 
Fagskolen i Østfold eies nå av Viken fylkeskommune (tidligere Østfold) og fra 01.08.2020 en vi 
en del av Fagskolen i Viken. Det vil komme mer informasjon om dette i løpet av høsten. 
 

 
 

Læringsplattform; Microsoft Teams: 
Fra og med skoleåret 2019/2020 benytter vi som kjent Microsoft Teams 
som felles læringsplattform.  
Det opprettes nye teams i Viken fylkeskommune. 
Du vil få informasjon om dette ved skolestart. 

http://fagskolen-ostfold.no/
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Skolerute for 2020/2021: 
Skolerute for 2020/2021 finner dere på vår hjemmeside: http://fagskolen-ostfold.no 
 
Noe du lurer på? 
Er det noe du lurer på? Spør først og fremst lærerne dine. Kan ikke de svare, er dere 
velkomne til å ta kontakt med skolens resepsjon, studentveileder, utdanningsleder eller andre 
i administrasjonen. Vi er her for å hjelpe dere! 
 
Resepsjonens åpningstider: 
Resepsjonen i 5. etasje er åpen fra mandag til fredag kl. 08:00 – 14:00. Velkommen! 
I disse Koronatider ber vi om forståelse for at vi først og fremst ønsker henvendelser på 
telefon eller e-post: 
 
Telefon: 69 38 13 00 
e-post: ostfoldfs@viken.no   
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