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Kjære nye student ved grunnskolelærerutdanningen! 

Vi ønsker deg velkommen som student fra høsten 2020! 

Studiestart for nye studenter blir tirsdag 11. august eller onsdag 12. august, avhengig av hvilket 
valgfag du velger. De som har valgt musikk, kunst & håndverk eller naturfag starter tirsdag. De som 
har valgt kroppsøving (5-10) eller samfunnsfag (1-7) starter onsdag. Frammøte på NLA Høgskolen, 
Olav Bjordalsvei 41, Breistein. Vi møtes kl. 10.00 i Festsalen (registrering fra kl 9.00). Husk at du må 
møte fram til registrering første studiedag for å beholde studieplassen din. Om du ikke har anledning 
til å møte opp den dagen, må du ta kontakt med studieadministrasjonen i forkant for å gjøre avtale 
om registrering og oppmøte (post@nla.no). Undervisningen på grunnskolelærerutdanningen er 
obligatorisk og krever 80% fremmøte.  
 
Det blir servert gratis lunsj første dag i åpningsuken. Husk å gi beskjed før studiestart til 
studieadministrasjonen v/Jorunn Bernssen (jorunn.bernssen@nla.no) om eventuelle matallergier! 

Grunnet situasjonen rundt Covid-19 har vi ikke anledning til å gi mer detaljert informasjon på 
nåværende tidspunkt. Registrering og fellessamling vil, i likhet med all undervisning, bli gjennomført 
i henhold til gjeldende smittevernregler.  
 
Programmet for åpningsuken, faddertilbudet første uken, transport informasjon og annen nyttig 
informasjon om studiestart finner du her på NLA sin hjemmeside: https://www.nla.no/for-
studenter/for-studenter--studiestart/semesterstart-bergen/ 
 
Valg av fag 
Du vil få en egen epost med oversikt og informasjon om valg av fag 1. semester. Svar som er mottatt 
innen 5. august kl 23.55, blir gitt prioritet i opptaket til valgfagene.  
 
Hvordan finner du oss? 
Hvis du kjører E39 mot/fra Nordhordlandsbrua, tar du av i lyskrysset mot Breistein. Etter 500 meter 
på denne veien, svinger du av mot venstre og kjører nye 500 meter innover. 
 
Politiattest  
Studenter ved grunnskolelærerutdanningen skal levere politiattest. Levering skjer via Digipost. Frist 
for levering er 1.september. 
 
Lånekassens nettsøknad er åpen. Nettsøknaden finner du på hjemmesiden til Lånekassen. Oppgi 
hvilken utdanning du skal ta og at NLA Høgskolen er lærestedet ditt.  

 

 

Vel møtt til studiestart! 
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