Tjekliste for nye studerende på
Fredericia Maskinmesterskole
Uanset om du skal starte på adgangskursus i Fredericia, på værkstedsskole (FRC/
ESB) eller på 1. teorisemester (FRC/ESB), skal du sørge for at have gennemgået
alle de nedenstående trin før semesterstart.
Du finder links i teksten til online guides og dokumenter, og du kan sætte et flueben i hver kasse, når du har gjort som beskrevet i punktet.
Bestille bøger
Du skal som regel bruge dine bøger fra første dag, så de skal bestilles inden studiestart. Nogle gange kan de findes brugt, men der laves ofte nye udgaver, og derfor
anbefales det at bestille dem fra Polyteknisk Boghandel. Se hvordan inde på 		
hjemmesiden.

Tag et billede af dig selv
Dette billede kommer til at være på dit studiekort, der også fungerer som adgangs- og
id-kort på skolen. Derfor er det vigtigt, at du tager et godt og vellignende billede.
Billedet skal både være skarpt og ordentligt oplyst (tag det helst i dagslys).
Du tager billedet online her. N.B: Hav dit studienummer parat.

Læs studiehåndbogen
Der findes håndbøger med praktisk info fra A til Å til studerende på FMS’s to afdelinger. Begge ligger online: Esbjerg Fredericia

Online adgange
Du kan naturligvis først tilgå skolens netværk, når du rent fysisk er på skolen, men
du skal have sat din bærbare pc op, så du kan tilgå netværket, når du ankommer
første dag. Det kan du gøre hjemmefra i ro og mag ved at følge en guide, der er udarbejdet, så du kan lære alle de digitale platforme at kende, som du skal bruge de kommende år.
Du finder guiden inde på hjemmesiden, og når du har været igennem den, skal du
kunne sætte flueben i de følgende bokse:
Sætte din bærbare pc op, så du kan tilgå skolens netværk.
Logge ind på Moodle (skolens intranet), hvor du skal tilmelde dig de fag, du skal 		
have på det kommende semester.
Logge ind på din studiemail. Denne kan du evt. indstille din telefon til at hente 		
post fra.
Du skal læse skolens politikker for it og alkohol. Dem finder du her.

Hvis du får problemer med noget af ovenstående, kan du kontakte skolens itkoordinator, Kaj Hammer, på tlf. 28962201 eller ved personligt fremmøde (i stueetagen i bygning C i Fredericia eller ved siden af kantinen i Esbjerg).

