
HILSEN FRA FAGLIG LEDER 

Velkommen til et nytt studieår! 

Vi gleder oss til å ta imot nye og tidligere studenter til et nytt skoleår! 
Nordland fagskole, Hadsel har som mål at alle studentene skal føle seg trygge, 
trives godt og utvikle seg sammen i et godt lærings- og skolemiljø. Med oppfølging 
både i samlinger og på nettet vil det bli lagt grunnlag for videre studier og framtidig 
yrkeskarriere. 
 

INFORMASJON 2021/2022
Studiested Hadsel

VEL MØTT TIL ET NYTT SKOLEÅR!

www.nfk.no/fagskole/

Vi tilbyr to studieretninger.

Elektro: I samarbeid med Steinkjer tekniske fagskole i Trøndelag tilbyr skolen  
elektrolinje med fordypning elkraft, som et nett- og samlingsbasert tilbud. For å bli tatt 
opp som student ved fagskolen kreves fagbrev og praksis. Nordland fagskole, elektro 
finner du på Melbu.

Teknisk medieproduksjon: Nytt studie på 90 studiepoeng. Nett og samlingsbasert 
studium som hadde oppstart høsten 2020. Teknisk medieproduksjon holder til i helt 
nye lokaler på Stokmarknes.

Flerkameraproduksjon i Hurtigrutemuseet
                                       

Foto: Kolbjørn Hoseth Larssen

Nordland fagskole, studiested Hadsel



Nordland fagskole, 
Studiested Hadsel

Melbu (Elektro)
Besøksadresse og postadresse: 
Mary Pettersens vei 7, 8445 Melbu

Stokmarknes (Teknisk medieproduksjon)
Besøksadresse: 
V. D. Hals gate 10, 8450 Stokmarknes

Kontaktinformasjon avdelingsleder:
75 65 58 06 (direkte)
911 01 824 (mobil)
75 65 58 00 (sentralbord)
E-post: post.nordland.fagskole@nfk.no

Hjemmeside: https://www.nfk.no/fagskole/

Melbu



9. STIPEND FRA LÅNEKASSEN 
Du betaler ingen ting for selve opplærin-
gen ved fagskolen. De fleste studentene 
kan søke om lån og stipend fra lånekas-
sen, jf. lånekassens hjemmesider: 
www.lanekassen.no 

10. PEDAGOGISK ÅRSPLAN 
Orientering om dette legges ut på It’s 
learning. Skolen lager en samlingsplan for 
skoleåret 2021/22.

11. TOBAKKSFORBUD 
Helsedirektoratet har i skriv av 23.05.14 
sendt ut informasjon om en lovendring 
som skjerper forbudet mot bruk av tobakk 
i skolene. 
Bestemmelsen i tobakksskadelovens § 27 
lyder slik: 
«§ 27. Tobakksforbud på skoler og i sko-
letiden. Tobakksbruk er forbudt i grunn-
skoler og videregående skolers lokaler og 
uteområder. Elever ved grunnskoler og 
videregående skoler skal være tobakks-
frie i skoletiden». 

12. PARKERING 
Skolen har parkeringsplasser for biler, 
motorsykler/mopeder og sykler. 
Vi ber om at trafikkskiltene på skolens 
område blir respektert. 

13. UTVIDET BRANNINSTRUKS 
VED BRANNALARM: 
• Brannalarm må alltid respekteres 
• Lukk alle dører og vinduer 
• Gå straks ut av bygningen 

NÅR BRANN OPPDAGES: 
Varsle: Trykk inn knappen i en av de ma-
nuelle melderne der slike finnes. Meld fra 
til resepsjonen/sentralbordet, lærer eller 
ring tlf. 110. 
Redde: Sørg for at alle kommer ut. Se 
om tilstøtende rom er forlatt. Hjelp de 
som ikke er like førlig som deg. Opptre 
mest mulig rolig. Bruk ikke heisene. 
Slokke: Om mulig, prøv å slokke med 
husbrannslange og/eller håndsluknings-
apparat. 
Rekkefølgen av punktene ovenfor må 
avgjøres ut fra situasjonen. Sørg alltid for 
varsling og tilkall hjelp. Lukk alle vinduer 
og dører for å hindre at røyk og flammer 
sprer seg. 

HOLD DEG ORIENTERT OM: 
• Rømningsveiene (det vises til de opp-
hengte rømningsplaner i hver etasje) 
• Slokkeutstyrets plassering og virkemåte 
(avmerket plassering framgår av de sær-
skilte rømningsplaner) 
• Oppmøtested ved rømning av bygnin-
ger (oppmøtested framgår av særskilt 
branninstruks for de enkelte bygg – hengt 
opp i klasserommene) Faglærer foretar 
opptelling av sin klasse/gruppe og melder 
fra til avdelingsleder. 

NB! Vis respekt for brannverninstallasjo-
ner og slokkingsmidler. Ødeleggelse og 
misbruk av slikt utstyr er alvorlige forseel-
ser, som det vil bli reagert strengt på.

 

1. LEDELSEN 
Rektor Pål Domben er fagskolens 
øverste leder. Han har overordnet ansvar 
for skolens totale virksomhet; pedago-
gisk arbeid, kvalitetsarbeid, økonomi og 
utviklingsarbeid/utviklingsplan. 

Avdelingsleder og faglig leder elektro, 
Hans Gunnar Hansen, er øverste faglige 
leder for fagskolen avdeling Hadsel. Han 
er ansvarlig for studentenes undervis-
ning; både på nett og i samlinger, og for 
undervisningspersonalet. Kontor i bygg 
C ved skolested Melbu.

Faglig leder Teknisk medieproduksjon 
Kolbjørn Hoseth Larssen. Kolbjørn har 
kontorsted i Stokmarknes.

2. DRIFTSTEKNISK TJENESTE 
Tor Magne Stabell og Tor Hultgren utgjør 
skolens driftstekniske tjeneste. De har 
ansvar for vedlikehold av bygninger og 
uteanlegg, tilsyn og kontroll av varme- og 
ventilasjonsanlegg, samt serviceoppga-
ver med spesielt vekt på oppfølging av 
brukere/kunder.
 
3. IKT-TJENESTE 
Tord Kristiansen (IKT-leder) og en lærling 
utgjør skolens IKT-tjeneste. IKT-tjenesten 
har hovedansvar for den daglige driften 
av skolens dataanlegg og audiovisuelle 
hjelpemidler. De samarbeider med skole-
ledelsen ved planlegging og vedlikehold 
av installasjoner, samt nyanskaffelser og 
vedlikehold av AV-materiell. 
Kontorsted/servicedisk: bygg C ved 
skolested Melbu. Åpningstid: kl. 08.00– 
15.30. Som studenter kan dere også 
benytte ikt support i fylkeskommunen. 
https://support.nfk.no/

4. KANTINETJENESTEN 
Elev- og studentkantina har vi på begge 
skolestedene (Melbu og Stokmarknes). 
Kantina har samme utsalgssted for både 
elever, studenter og lærere. 
Her finner du et variert utvalg av kalde 
og varme drikker, kald og varm mat. 
Kantina er åpen fra kl. 07.45 - 14.45 alle 
skoledager. 

5. BIBLIOTEKET 
Skolens bibliotek har vi på begge skole 
stedene. Her finner du bøker, filmer, 
magasiner, tidsskrifter, og aviser. Du kan 
også oppleve kunstutstillinger, og sjekke 
nyinnkjøpte bøker og filmer. Biblioteket 
tilbyr Norgeslån, det vil si at vi kan låne 
inn bøker og filmer til deg fra andre bibli-
otek i landet. Kom gjerne med innkjøp-
sønsker. Å låne på biblioteket er gratis, 
men alt må registreres og leveres tilbake 
etter endt lånetid. Du må vise student-
bevis eller annet ID-kort for å få låne.
Biblioteket har to grupperom og mange 
arbeidsplasser. 
Åpningstid: kl. 08.00 - 15.30. 

6. STUDENTENES TILLITSVALGTE 
Velges etter oppstart

7. FOTOGRAFERING 
Det blir tatt portrettbilder ved skolestart. 
Nærmere informasjon om tidspunkt vil bli 
gitt ved oppstart.

8. STUDENTBEVIS 
Alle studenter kan ordne seg studentbe-
vis ved bruk av appen PocketID  
(http://www.pocketid.no/ ).



14. STUDIESTED MELBU

Nordland fagskole, studiested Hadsel ligger i samme lokaler som 
Hadsel videregående skole skolested Melbu og Stokmarknes. 
På Melbu er skolen lokalisert i flere bygg. Fagskolen holder til i 
bygg C (Bildet). Her finnes også auditorium og kantine.



15. STUDIESTED STOKMARKNES

Teknisk medieproduksjon holder til i helt nye lokaler på 
Stokmarknes. Her finnes de fleste studiofasiliteter, redigerings-
rom og utstyr som studentene kan bruke.



Overnatting i Hadsel

Det finnes flere overnattingstilbud i 
Hadsel. Her er noen alternativer:

1. MELBU HOTELL (Tlf. 76 16 00 00). 
Avstand til studiested Melbu er ca. 600 
meter. Ring hotellet og vis til avtale 
med fagskolen. For mer informasjon 
kontakt hotellet.

2. VESTERÅLEN KYSTHOTELL 
(Tlf. 76 15 29 99) 
Hotell på Stokmarknes. I tillegg til van-
lige hotellrom finnes det Nordlandshus 
som dere kan bo flere sammen på. Her 
er det egne avtaler for studenter. Husk 
å oppgi at dere er studenter. Kyst- 
hotellet ligger ca en km fra studiested 
Stokmarknes. For mer info, se: 
http://vesteralenkysthotell.no/nb-no/ 

3. På studiested Melbu har vi mulighet 
for oppstilling av CAMPINGVOGNER. 
Vi har ordnet egne strømuttak, og det-
te er like ved gymanlegg som dere får 
nøkler til for å kunne bruke toalett og 
dusjer. Vi har plass til ca. 4 – 6 vogner 
samtidig. Gi beskjed til avdelingsle-
der, tlf: 91101824, hvis dere ønsker 
å benytte denne muligheten. Gratis. 
(Parkeringsplass mellom blokk D og 
F. Innkjøring via Mary Pettersens vei. 
Dusj og toaletter i blokk F.)

4. NYGÅRD FERIEHUS ligger ca. 
midt mellom Melbu og Stokmarknes. 
For mer info, se: 
http://www.nygardferiehus.no/ 

5. HAVSULA CAFE OG VERTSHUS, 
Melbu. For mer info, se: 
https://www.airbnb.no/
rooms/36521104?location=Mel-
bu&check_in=2020-08-31&che-
ck_out=2020-09-04&source_impressi-
on_id=p3_1593510377_EOk2oe%2F-
TeIRitCST&guests=1&adults=1

6. Det finnes også andre Airbnb tilbud 
i regionen.

All booking osv. må dere ordne selv. 

Er det spørsmål eller uklarheter, kan 
dere ta kontakt med avdelingsleder.

Stokmarknes


