
 

 
 

Velkommen som student på  Bygningsvern 2 (BV2)  
ved Fågskolen Innlåndet 

 
Her kommer litt generell informasjon. Samlingene blir fordelt på studiestedene, Røros 
(Rørosmuseets bygningsvernsenter), Eidsborg (Vest-Telemark Museum) og Fagernes 
(Valdresmusea). Det blir også to samlinger på nett. Se foreløpig samlingsplan for oversikt over tid 
og sted.  
 
Første samling starter i seterlandet i Alvdal (vi møtes på Alvdal stasjon søndag 25. september kl. 
11.00 – og kjører felles til fjells). Der skal vi dokumentere og demontere en bygningsruin. Det blir 
enkel overnatting på setervangen. Ta med telt e.l. 26. september reiser vi videre til 
Bygningsvernsenteret på Røros. Til dagene i Alvdal vil dere trenge oppmålings- og tegneutstyr. 
Resten av samlinga blir det fokus på tradisjonelt håndverktøy! Ta med verktøy om du har – høvler 
og sag. Vi legger opp to Teamsmøter før første samling (15. og 22. sept), da kan vi bli litt kjent, og 
forberede oss til første samling! 
 
Det er opprettet ei klasseside på Facebook (frivillig), der du kan kommunisere med medstudenter 
om skyss og overnatting. Søk siden opp på Facebook, og be om å bli medlem: 22 BYGNINGSVERN 
BV2 
 
Studieavgiften for hele studiet er kr 15.000, -. og faktureres to ganger i året, oktober og februar.  
Studieavgiften dekker lunsj ved samling, noen programvarelisenser, materiell fra forelesere og 
administrative kostnader 
 
Fyll ut studiekontrakt og returner den til vår digitale postkasse (Digipost): fagskolen-innlandet#VUJ0 
så snart du kan. Spesielt viktig om arbeidsgiver eller andre skal betale studieavgiften. Du kan også ta 
den med og lever den på første samling! 
 
Studentbeviset er digitalt og finnes på gratisappen Pocket ID. Du tar selv bilde i appen som blir 
godkjent av administrasjonen. Studentbeviset fungerer som legitimasjon for å få studentrabatter, 
for eksempel ved togreise 
 
Det er egen bokhandel på campus. Se bokliste. Flere av lærebøkene i dette studiet er ikke 
tilgjengelige lengre i vanlig handel. Sjekk antikvariater. Flere kan leses digitalt på 
Nasjonalbiblioteket (www.nb.no). 

 
Søknad til lånekassa sendes elektronisk: www.lanekassen.no.  
 
Viser til våre nettsider www.fagskolen-innlandet.no. Spørsmål 
ellers kan rettes til servicetorget på tlf  
61 14 54 00 eller firmapost@fagskolen-innlandet.no 
 
 
 

Velkommen til Fagskolen Innlandet 
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