Velkommen til forkurs i matematikk!
Kurset starter med en tredagers samling på Notodden med oppstart mandag 1. juli kl. 09:30.
(Adresse: Lærerskoleveien 40). De andre dagene begynner vi kl. 09:00, og vi holder på til kl.
15:00.
I løpet av de to første dagene på denne samlingen får du mye nyttig informasjon, bl.a.
innføring i hvordan du kan følge forelesningene på nett de tre neste ukene, slik at du kan ta
resten av kurset hjemmefra om du ønsker det. I tillegg gjennomgår vi mye fagstoff. Alle bør
prioritere å delta på disse dagene. På onsdagen blir det innføring/repetisjon i Excel og
Geogebra for de som trenger det. Dette er sentrale verktøy som det er viktig å beherske på
eksamen.
Lærebøkene (Sinus 1P og Sinus 2P) kan du få kjøpt på Notodden ved kursstart. Nevner også
at vi spanderer en enkel lunsj den første dagen på samlingen siden kantina er stengt under
samlingen.
De tre neste ukene blir det forelesninger mandag og onsdag. I tillegg til at du kan følge disse
på din egen PC, så har vi også tilbud om overføring på storskjerm til campusene
Bakkenteigen og Drammen. Her vil det også være medhjelpere tilstede som kan hjelpe deg
med spørsmål. Det blir også gjort opptak av disse forelesningene, slik at du kan se de på andre
tidspunkt.
På tirsdager og torsdager gir vi hjelp til oppgaveløsing. Det kan du få i Porsgrunn,
Bakkenteigen eller Drammen – eller på nett for dere som ikke bor i nærheten av en campus.
Trenger du overnatting på Notodden under den første samlingen? Studentsamskipnaden har
studentboliger som kan leies for to eller tre netter. Mer informasjon finner du på ssn.no. Dette
må være ordnet på forhånd.
Har du mer spørsmål så ta gjerne kontakt med meg på mail (bjorn.lauritzen@usn.no) så skal
jeg svare så snart jeg kan.
Fint om du har med egen PC til samlingen

Med hilsen Bjørn lauritzen

