Velkommen som fagskolestudent ved Fagskolen Innlandet!
Vi gleder oss over at du har takket ja til studiet «Natur- og kulturbasert entreprenørskap», og ønsker
deg velkommen som student ved Fagskolen Innlandet!
Studiet er nettbasert med inspirasjonssamlinger i Innlandet og Viken. Det arrangeres fem samlinger
ved ulike gårder som skal inspirere til utvikling av egen virksomhet. Vi har med oss flere flinke
gårdbrukere som har lykkes med etablering av egen virksomhet. Vi skal blant annet til Louise Gjør og
Søndre Elton på Stange Vestbygd og Tyin lam i Valdres. Julie som driver Grimset gård, og er utdannet
økonom fra NMBU, skal være teamleder og følge dere tett gjennom studiet. Vi har også med oss flere
eksterne foredragsholdere med bred faglig bakgrunn. I tillegg til samlingene arrangeres det faste
nettmøter og digitale møteplasser mellom samlingene. Mer om dette på første samling!
Samlinger og studietur
Første samling gjennomføres fredag 3. september til lørdag 4. september. Oppmøte blir ved
Fagskolen Innlandet fredag 3. september klokken 10.00. Detaljert program for samlingen sendes ut
før studiestart. Denne fredagen vil vi gå gjennom hvordan studiet er bygget opp, og gi opplæring i
teams og canvas som skal brukes i studiet. Det blir felles overnatting fra fredag til lørdag og
gårdsutferder på lørdagen.

Overordnet plan for samlinger første studieår
(med forbehold om endringer)
År
2021

Måned
uke
September 35

Dato
3.-4.

Innhold
1
Studiestart og introduksjon, Fagskolen
Innlandet
2 September 38
23.
Digital samling
3 Oktober
42
21.- 23.
Inspirasjonssamling
4 November 47
25.
Digital samling
5 Desember 49
9. – 10.
Inspirasjonssamling
2022
6 Januar
3
20.- 22.
Inspirasjonssamling
7 Februar
6
10.
Digital samling
8 Mars
12
24.-26.
Inspirasjonssamling
9 April
16
21.
Digital samling
10 Mai
18
5. – 6.
Inspirasjonssamling
Juni
1.
Innlevering fordypningsoppgave
Juni
23
9.-10.
Muntlig eksamen
Det blir digital møteplass annenhver onsdag kveld gjennom studieåret. Detaljert samlingsplan
gjennomgås ved studiestart.
Kontaktperson Hilde Hauge Langeland, hilde.hauge.langeland@fagskolen-innlandet.no, 92244939

VELKOMMEN TIL STUDIESTART I SEPTEMBER!

