
  

Prosjekt Livslang læring 
________________________________________________________________ 

250 voksne har fått karriereveiledning det siste året. Over 1000  voksenelever har fått  

sin grunnleggende teoretiske utdanning på veien mot fagbrev eller studiekompetanse.  

                         Vi bidrar til utvikling av vår region! 

                                  

               OPUS Ringerike Karrieresenter/Hønefoss videregående skole, www.bfk.no 

               Postboks 3084 – 3501 Hønefoss, Tlf: 32 17 13 00, epost: hovs@bfk.no  

              ______________________________________________________________      

            

           
              Tlf:  32 11 75 00, epost: bibliotek@ringerike.kommune.no  

              Besøksadresse: Sentrumskvartalet, Hønefoss 

              Postadresse: Postboks 154, Sentrum, 3502 Hønefoss   

             ________________________________________________________________                                                                                 

 
Høgskolen i Buskerud driver utdanning, forskning, formidling og oppdragsvirksomhet. 

Fagområdene er helsefag, teknologi, økonomi, administrasjon og ledelse, it, 

statsvitenskap og menneskerettigheter, lærerutdanning, optometri, lysdesign og visuell 

kommunikasjon. 

 

Høyskolen er lokalisert ved tre studiesteder - Kongsberg, Hønefoss og Drammen - har ca 

270 ansatte og ca 3000 studenter. 
 

 

 

        

 

 

Voksen  

og ny som student? 

 

Studieverksted 

           i Ringerike bibliotek 

 

 

                    Et samarbeid mellom: 

 

 

     

                    Åpningstider  

           man og fre:  11.00-15.30 

      tirs, ons og  tors: 11.00-18.30 

                  lør: 10.00-14.00 

“Vi gir studentene en fremtid” 
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Opus Ringerike Karrieresenter 
har sammen med Ringerike bibliotek og 

Høgskolen i Buskerud etablert et 

studieverksted i biblioteket i Hønefoss 

sentrum. Studieverkstedet er beregnet  

på voksne som ønsker karriereveiledning,  

som må endre sin kompetanse eller som  

ønsker å utvikle ny kompetanse. 

Er du voksen og ønsker utdanning? 

Er du i gang med generell studiekompetanse? 

Har du akkurat begynt som student i  

høgskolesystemet på deltids- eller  

nettbaserte studier?  

Da kan dette være noe for deg! 

På biblioteket er det tilrettelagt en  

felles arbeidsplass med blant annet oppkobling  

for bærbar pc og trådløst nettverk. Det vil også 

bli arrangert aktiviteter og temakvelder utover 

våren. Du kan få hjelp til å orientere deg i 

utdanningssystemet og få informasjon om  

aktuelle temaer for deg som ny student.  

 

         

Aktiviteter Ringerike bibliotek  

våren 2011: 
 

Tirsdag 15.mars kl. 16.30-18.30: Innføring i 

søkeprosessen på fagskoler og høgskoler 

Hjelp til å finne ut hvordan du søker på fagskoler 

og høgskoler via samordna opptak og 

privatistweb.  

Onsdag 23.mars kl. 16.30-18.30: Veiledning i 

litteratursøk og låneordning 

Informasjon om fagbibliotek, folkebiblioteket, 

nasjonalt lånekort og BIBSYS., og hvordan du 

finner fram til den litteraturen du trenger. 

Onsdag 30.mars kl. 16.30-18.30: Veiledning i 

studieteknikk 

Grunnleggende tips for å tilegne seg gode 

studievaner. 

Onsdag 6.april kl. 16.30-18.30: IKT som verktøy 

i utdanningen 

Innføring i aktuelle  IKT-verktøy som benyttes på 

bl.a. fagskoler og høgskoler. 

Onsdag 13.april kl. 16.30-18-30: Veiledning i 

metode og oppgaveskriving 

Hvordan skrive oppgaver. Kildehenvisninger, 

kildekritikk, fallgruver. 

 

Interessert? Ta kontakt med Opus Ringerike 

Karrieresenter, tlf. 32 17 13 00, hovs@bfk.no 

          

Hver torsdag kl. 11.00-17.00: Karriereveiledning 
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