
Takk for at du søkte nett- og samlingsbaserte studier ved Universitetet i Sørøst-Norge 

-og velkommen til vårt på nett- og samlingsbasert studie ved Studiesenter Finnsnes! 

 

På våre nettsider har det vært gitt informasjon om det nett- og samlingsbaserte studiet som går fra 

Notodden. Imidlertid er det andre samlingsuker og undervisningsdager for SF (Studiesenter 

Finnsnes), og vi ser det som viktig at du allerede nå har mulighet til å starte planleggingen av neste år 

i forhold til datoer og ukenummer på undervisningen. 

For deg som skal studere fra SF, er det disse datoene og ukene som gjelder: 

Samlingsuker: uke 34 møter du på studiested Notodden. De øvrige samlingsukene møter du på SF. 

Disse ukene er: Uke 37 og 41 i høstsemesteret, og uke 3 og 9 i vårsemesteret. 

I uke 34 varer samlingen fra tirsdag til fredag, de øvrige samlingsukene vil være på 3-4 dager med 

oppstart tirsdager. 

Praksisuker er ukene 44 og 45 i høstsemesteret og ukene 10, 11, 12 og 13 i vårsemesteret. 

Studieåret starter med samlingsuka på Notodden, men i forkant vil vi be deg som får tilbud om 

studieplass på Finnsnes, holde av mandag 13. august kl. 10-14. Vi inviterer deg til studiesenteret på 

Finnsnes for omvisning og mulighet til å bli kjent med studiesenteret. I løpet av disse timene skal vi 

også komme inn på temaene  

o Å være (lærer)student v/ Janne Madsen  

o Studentenes bruk av Studiesenteret v/Vidar Gunnberg 

o Studenter i praksis v/Gro Benedikte Tveiten  

o Praktiske spørsmål ang samlingen på Notodden 

Profesjonsdager, som er lagt til onsdager, er obligatoriske, og de onsdagene du må sette av er: 

 5. september, 3. oktober, 24. oktober, 14. november, 30. januar, 6. februar, 3. april 

Undervisningsdag for norsk er tirsdager og for engelsk torsdager. Du må beregne å bruke hele 

arbeidsdagen på undervisningsdagen. 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å studere Grunnskolelærer 1-7, og ber deg ta kontakt om du 

lurer på noe. 

Kontaktpersoner: 

Programkoordinator grunnskolelærer 1-7, Anne Lene Lindrum: 35 02 66 32 anne.l.lindrum@usn.no 

Studieveileder, Hilde Bergendal: 35 02 64 06 hilde.bergendal@usn.no 

Fagkoordinator, Janne Madsen: 31 00 88 49 janne.madsen@usn.no 

Praksiskoordinator, Gro B. Tveitan: 35 02 63 12 gro.b.tveitan@usn.no 

 

 

Mvh Anne Lene Lindrum 

(koordinator) 
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