Informasjonhefte til nyansatte
ved Fagskolen Oslo.
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Velkommen
som kollega ved Fagskolen Oslo!
Her finner du informasjon som skal bidra til at du som nyansatt får en god
og effektiv oppstart.
Vi har i dette heftet samlet praktisk informasjon og oversikt over
Fagskolen Oslo (FO) og Kuben Yrkesarena (KYR), som du som ansatt bør
vite om.
Som ansatt ved Fagskolen Oslo forholder vi oss til Oslo kommunes
personalhåndbok og Dokument 25, når det gjelder overordnede
personaladministrative rutiner og organisatoriske forhold. I tillegg er det
utarbeidet en egen lokal rutinehåndbok (Internhåndbok) for ansatte ved
FO som har arbeidsplass på KYR.
Vårt ønske er at dette velkomstheftet skal gi deg informasjon og håper at
du finner deg godt til rette ved skolen.
Er det opplysninger du savner så kom gjerne med tilbakemeldinger til din
leder eller til rektor. Slik kan du bidra til å kvalitetssikre vår virksomhet
fra første dag!
Vi ser fram til et godt samarbeid og ønsker deg lykke til med arbeidet her
hos oss!
Vennlig hilsen
Kirsti Andresen (rektor)
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Skolens besøksadresse Kuben Yrkesarena
Fagskolen Oslo
Kabelgaten 10-12
0580 Oslo
Skolens postadresse
Fagskolen Oslo
Postboks 6561 ETTERSTAD
0606 OSLO
Tlf. sentralbord: 23465700
09 874 = nødnummer
Hjemmeside: https://fagskolen-oslo.no
E-post: postmottak.fagskolen@osloskolen.no
Skolerute
Finner du på skolens hjemmeside.
Åpningstider:
Hverdager: 08.00-21.30
Lørdager: 09.00-15.00
Søndager: Stengt
Vi gjør oppmerksom på at Kuben er utstyrt med alarmanlegg.
Dersom man oppholder seg her utenom åpningstidene, utløses alarmen!
Hvem er på Kuben Yrkesarena Se nettside Kuben yrkesarena
Består av:
• Kuben Videregående skole
• Fagskolen Oslo
• Kuben kurs- og teknologisenter
• Lærlingssenteret for byggfag
Fagskolen Oslo har ca. 800 studenter på hel- og deltid. Fagskolens lokaler
ligger i 4. og 5. etasje, oppgang A-C på Kuben.
Fagskolen Oslo tilbyr utdanninger innen Bygg og anlegg,
Informasjonsmodellering (BIM), KEM (Klima, Energi og miljø), Elkraft,
Helse og oppvekstfag og ledelsesfag (se nettsiden).
Remi Pettersen er direktør for Kuben Yrkesarena.
Kjell Ove Hauge er rektor ved Kuben videregående skole.
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Administrasjon og ledelse ved Fagskolen Oslo
Se nettsiden
Skolene har felles kontoradministrative funksjoner som sentralbord,
resepsjonstjeneste, IKT, lønn- og økonomi. Skolene har også felles
kantine, bibliotektjeneste og vaktmestere (drift og vedlikehold).
Telefon: 23465700
Utvalg, verneombud, tillitsvalgte og kvalitetssystem
AMU-K er arbeidsmiljøutvalget for hele Kuben Yrkesarena, med fokus på
de fysiske arbeidsforholdene.
AMU-L er Fagskolens lokale arbeidsmiljøutvalg, med fokus på det
psykososiale arbeidsmiljøet.
MBU er Fagskolens medbestemmelsesutvalg.
Styret er Fagskolens øverste ansvarlige styringsorgan.
Verneombud - se
Hovedtillitsvalgt - se
Kvalitetssikringssystem: Finnes på nettsiden
Mailadresse:
Du vil få din egen @osloskolen.no-adresse, og en Feide konto. Med dette
vil du få tilgang til SharePoint , hvor aktuelle referater og annen
dokumentasjon ligger.
Fellesadministrasjonen for Kuben Yrkesarena
er samlet i 3. etasje, hvor rektor ved fagskolen har sitt kontor.
Felles resepsjon for Kuben Yrkesarena
holder til i 1. etasje i hallen innenfor hovedinngangen.
Resepsjonen er betjent mellom kl. 08.00 og 15.30 mandag til fredag.
Biblioteket
ligger i 2. etasje over resepsjonen, og er åpent mandag til fredag
kl. 08.00-16.00. Lørdager holder biblioteket stengt.
Elever, studenter og alle ansatte kan låne fra biblioteket.
Kantine/bevertning
Personalkantina ligger i 2. etasje og har åpent for servering mandagfredag kl. 11.00-13.00. Du kan kjøpe lunsj fra Buffet med kaffe, te, melk
og juice.
Studentkantina ligger i 1.etg rett ved hovedinngangen. Her får man kjøpt
bagetter, pizza, juice o.l. Serveringen er åpen for alle fra mandag til
torsdag kl. 10.00-16.30, med middagsservering. Fredager er det ingen
middagsservering, og åpningstiden er fra kl. 10.00-14.00.
Kaffebaren ligger til høyre for resepsjonen og er åpen fra kl. 07.30-10.30.

4

Studentene og undervisningspersonell ved Fagskolen har spisepause fra
kl. 11.15 til 11.45 mandag til fredag, hvor mange samles på Broen II.
Sosialkomiteen
er en uformell komité initiert av personalet, som tar initiativ til forskjellige
sosiale aktiviteter for ansatte ved FO. Alle kan være med i sosialkomitéen.
Personalrommet, Broen II
for ansatte ved Fagskolen finner du i 4. etasje mellom oppgang A og B.
Der er det kaffetrakter og tekoker til felles benyttelse. Det er blitt en
tradisjon å ha vaffelonsdag der rundt lunsjtider og det er også andre
aktiviteter arrangert av Sosialkomiteen.
Bedriftsidrettslaget og trening
Fagskolestudentene har ingen obligatorisk undervisning i kroppsøving.
Gymsalen ligger i 3.etasje med separat treningsrom én etasje opp, hvor
du blant annet finner styrketreningsapparater og spinning-sykler. I tillegg
er det et styrkerom og klatrevegg i Bikuben. Det er muligheter for felles
trening etter arbeidstid i volleyball, innebandy, yoga, spinning m.m.
Se egen informasjon fra bedriftsidrettslaget på Kuben.
Dusj/garderobe for ansatte
De som ønsker det kan benytte dusj og garderobe, som finnes i
underetasjen i oppgang B. Ha med egen hengelås til garderobeskap.
Arbeidsplasser til undervisningspersonell
Fagskolens undervisningspersonell har egne kontorplasser, i felleskontorer
i 4. og 5. etasje.
Kopi-rom
for fagskolens ansatte er plassert i 4. og 5. etg. rom nr: 4104, 4204, 4205
og 5105. Kontorrekvisita og kopi-/printerpapir blir også oppbevart i disse
rommene. Det er en kopimaskin i 4. etg. og en i 5. etg til studentenes
benyttelse.
Adgangskort
Du blir tatt bilde av i resepsjonen, og deretter blir det bestilt et personlig
adgangskort med tilgang til Kubens lokaler. Kortet er aktivt i 30 dager om
gangen. Du aktiverer det selv i 1. etasje ved resepsjonen, eller 3. etasje i
administrasjonen.
PC
Du vil også få utlevert din egen PC, i løpet av den første arbeidsuka.
Parkering
Det er muligheter for parkering, både ute og inne. Se nettsiden.
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Drift og vedlikehold
Egil Trydal er driftsleder. Han har det overordnede ansvaret for drift og
vedlikehold av Kubens arealer. Tlf: 98 22 46 51. Mailadresse:
egil.trydal@osloskolen.no
IKT-avdelingen
holder til i 2.etasje oppgang D, og har følgende tlf.nr.: 91 13 67 87.
Tilsynsvakter
Det er tilsynsvakt til stede under byggets åpningstid, når resepsjonen er
stengt. Kvelder fra kl. 16.00-21.30 og lørdager fra kl. 09.00-15.00.
Oversikt over hvem som er tilsynsvakt og telefonnummer er oppslått på
luka til ekspedisjonen.
Brann/ulykker
I alle etasjer og oppganger er det evakueringsplansjer som informerer om
hvilke rømningsveier du kan benytte, og hvor det er plassert
brannsluknings-/evakueringsutstyr. Det foretas jevnlig brannøvelser.
Fagskolen har en egen brannverninstruks for sine områder. Vester og
annet utstyr er plassert på Broen II.
Sett deg for øvrig godt inn i Kuben Yrkesarena Beredskapsplan og
Internkontrollhåndbok for HMS.
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