
Besøksadresser: 
Sandviken: Amalie Skrams vei 3, Bergen 
Breistein: Olav Bjordals veg 41, Breistein 

Bankkonto: 
3000.48.00008 (drift) 
3000.48.00040 (gave) 

 

   

Postboks 74 Sandviken 
5812 Bergen 

www.nla.no 

Telefon: 55 54 07 00 
Telefaks: 55 54 07 01 
E-post:  post@nla.no 

Org. nr.  995 189 186 
 
 
 
 
 
 

    
   

  
 

     
     

   
      

 
 
 
 
 

 

Velkommen til studier i spesialpedagogikk ved NLA Høgskolen! 
Dette brevet går til deg som nå er tatt opp som student 2020–2021 på det samlingsbaserte studiet i 
spesialpedagogikk innenfor strategien Kompetanse for kvalitet. Vi håper du allerede har vært inne på 
hjemmesiden vår og funnet informasjon om studiet? 
(https://www.nla.no/studietilbud/studieprogrammer/spesialpedagogikk-1-5.---10.trinn).  Der ligger 
emneplanene som forteller litt om arbeidsmåtene, pensum for studiet og dato for samlingene.  

Vi håper ikke Koronasituasjonen vil lage problemer for oss, men ut fra dagens situasjon planlegger vi 
at i alle fall første samling blir en fysisk samling i Bergen. Samlingene finner sted i NLA sine lokaler i 
Amalie Skrams vei i Sandviken i Bergen. Kommer du med buss, kan ta buss direkte til døren, eller til 
Sandvikstorget som ligger et lite trappekvartal nedenfor (2-3 min å gå). Rutetider finner du på Skyss 
sine hjemmesider: https://reise.skyss.no/planner/travel-plans/. Det er også parkeringsmuligheter 
(mot avgift) i gatene utenfor for de som vil bruke bil. Vi kan ellers anbefale å gå fra Bergen sentrum; 
en fin spasertur på 20-30 min. 

Kommer du tilreisende, er det en rekke hoteller å velge mellom i sentrum. Vi legger ved informasjon 
om de hotellene NLA Høgskolen har avtale med i Bergen. Uansett er det lurt å bestille rom i god tid. 
Dersom våre samlinger kolliderer med store arrangementer i byen, kan det være mye opptatt. 
 
Alle samlinger er lagt til tirsdager og onsdager, og første samling høsten 2020 er 1.–2.september. 
Tidsrammen er kl. 9–15 begge dager på alle samlingene.  
Studiet starter imidlertid allerede før dette! Det er forarbeid til hver samling. Dette kan handle om 
ulike oppgaver, men omfatter alltid en eller to nettforelesninger. Det vil være en forutsetning at 
disse er gjennomgått dersom du skal få utbytte av samlingen. Både nettforelesningene og all 
nødvendig informasjon vil du finne på fagsidene for Spesialpedagogikk 1 på Canvas: 
https://nla.instructure.com/. Her vil ressursene legges ut etter hvert som de er klare, og vi tar sikte 
på at det meste er på plass fra 1. august. For å få tilgang til Canvas må du aktivere brukerkonto. Det 
kan du gjøre når du har mottatt e-post med pinkode og studentnummer fra NLA. Da vil du også 
kunne semesterregistrere deg. Se mer informasjon på denne siden: https://www.nla.no/for-
studenter/for-studenter--studiestart/. 
 
Dersom du har spørsmål som du ikke får svar på her eller via Canvas, er du velkommen til å ta 
kontakt med oss på e-post eller telefon. 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som student i spesialpedagogikk ved NLA Høgskolen AS, og ser 
fram til å møte deg i august! 
 
Beste hilsen fra 
 
Marit Mjøs     Miriam Malene Bjånesøy Pedersen 
Emneansvarlig     studiekonsulent 
mmj@nla.no/ 55 54 07 25   miriammalene.pedersen@nla.no/ 55 53 69 17 
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