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Nominasjon - Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2018
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Nominasjonsnummer UKPF-2018/10013

Navn på tiltak
Høyere utdanningskvalitet med systematisk implementering av karrieresenter i studier

Kontaktpersoner
Institusjon som nominerer
Kristiania professional collage (NO)

Name: Kiønig, Annelise
E-post: annelise.kionig@kristiania.no
Adresse: Fagskolen Kristiania

PB 1190 Sentrum
0107 Oslo

Tlf: 97062325

Name:
E-post:
Adresse:
Tlf:

Om tiltaket
Når ble tiltaket satt i gang?
1 - 2015

Kort om tiltaket
Fagskolen Kristiania tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning, har 660 studenter i Oslo og Bergen, og
en fagområdegodkjenning innen design, kommunikasjon og teknologi, rettet mot kreativ næring.
Fagskolene har høye krav til å være yrkesrelevante gjennom Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (§ 4).

Dette krever at fagskolene har tett og jevnlig dialog med yrkeslivet for å avdekke krav og forventninger
som stilles til nyutdannede kandidater, for å synliggjøre våre kandidater for yrkesfeltet og tilpasse det
definerte læringsutbyttet i den enkelte utdanning til arbeidsgiveres behov. Samtidig ser vi at det også er
manglende jobbsøkerkompetanse hos studentene og de trenger bistand til å formidle sine kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse i en jobbsøkerprosess, samt å bygge nettverk mot arbeidsgivere
allerede under studietiden.

Våren 2015 ble Karrieresenteret lansert som et tiltak for å knytte studentene tettere opp mot yrkesfeltet.
Karrieresenteret består av seks ansatte i Oslo og Bergen, som hver dag jobber med, og for studentene
for å tilrettelegge for deres videre karriere etter endt utdanning.

Denne søknaden omhandler hvordan Fagskolen Kristiania med et tett og velorganisert samarbeid
mellom Karrieresenteret, aktører i arbeidslivet, faglig ansatte og studenter, har profesjonalisert og
integrert fokuset på yrkesrelevans i utdanningene. En modell som også vil ha stor overføringsverdi til
andre fagskoler, uansett størrelse og yrkesfelt.

Hvordan oppfyller tiltaket kriteriene for Utdanningskvalitetsprisen?
Beskrivelse av tiltaket

Bakgrunn:
Fagskolen Kristiania er en integrert del av Høyskolen Kristiania, men ble per 01.09.18 skilt ut i et eget
aksjeselskap, for å tilfredsstille ny regnskapslovgivning. Fagskolen Kristiania er 100% eid av Høyskolen
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Kristiania – Ernst G. Mortensens Stiftelse, som leverer en rekke administrative tjenester til fagskolen.
Dette gjør at fagskolen kan dra nytte av stordriftsfordeler som et stort høyskolesystem kan tilby, samtidig
som fagskolens egenart blir ivaretatt gjennom at fagskolen har et eget styre, rektor, ledelse og fagstab.
Karrieresenteret er en del av den tjenesteporteføljen som tilbys fra høyskolen, og som har et tett og
integrert samarbeid med fagskolen med egne definerte ressurser. Fagskolens rektor var prosjektleder for
etableringen av senteret.

Karrieresenterets tilbud
Karrieresenteret har et bredt tilbud av aktiviteter, både generelt for alle studenter og tilpassede aktiviteter
til ulike fagområder eller direkte rettet mot enkeltstudier. Én av senterets karriereveiledere, har et
spesielt og dedikert ansvar for oppfølging av fagskolestudenter og samarbeid med fagskolens fagstab.
Det samme gjelder avdelingens medarbeider i Bergen, som jobber med lokale aktiviteter. Forøvrig
er alle ansatte dedikert til å jobbe med den store mengden aktiviteter som er tilrettelagt for å nå hele
studentmassen.

Karriereveiledning:
Karrieresenteret har et bredt tilbud mot studentene og jobber med å bevisstgjøre kompetanse og
muligheter for den enkelte student, slik at de kan bruke studietiden mest mulig effektivt for å nå sine
mål i arbeidslivet. En sentral aktivitet i avdelingen er derfor veiledning av studenter, individuelt eller i
grupper med fokus på kompetansekartlegging, motivasjon, CV- og søknadsskriving og intervjutrening.
Studentene setter stor pris på tilbudet og det blir benyttet i stor utstrekning. Karrieresenterets egen
tilfredshetsundersøkelse viser at hel 100% av fagskolestudentene sier at det er sannsynlig eller
svært sannsynlig at de vil anbefale karrieresenteret til sine medstudenter. (Gjelder de som har vært i
kontakt). Studentene kan gjennom et bookingsystem på Karrieresenterets nettsider bestille time for
karriereveiledning. Hittil i 2018 er det gjennomført 261 veiledningssamtaler med fagskolestudenter.
https://kristiania.no/karriere/karriereveiledning

Karrieredager, kurs og aktiviteter:
Karrieresenteret arrangerer hvert år karrieredager for studentene, i tett samarbeid med Studentunionen.
Her blir bedrifter invitert til å delta med stands der de snakker med studenter og synliggjøre hvilke krav
de stiller i sine rekrutteringsprosesser. I tillegg holdes det en rekke seminarer med et bredt spekter av
aktuelle tema, gjennomført av foredragsholdere fra næringslivet. 25. januar 2018 ble årets karrieredager
gjennomført. Over 50 bedrifter var til stede med stands og det ble gjennomført hele 26 foredrag.

Bransjedag:
I tillegg arrangerer Karrieresenteret en egen årlig bransjedag for fagskolestudentene. Målet med
dagen er å gi studentene inspirasjon og innsikt i ulike deler av den kreative bransje, koble studenter og
yrkesfeltet, samt gi faglige ansatte inspirasjon til videreutvikling av studier. Innholdet i arrangementet
er utviklet i samarbeid mellom Karrieresenteret og fagstaben i Fagskolen Kristiania, og en lang rekke
samarbeidsbedrifter blir invitert til å holde foredrag.

Fagskolen gjennomfører også en avgangsutstilling for studentene, kalt Gullspiren. Her får alle studenter
stille ut sine arbeider, og det gjennomføres kåringer av beste student. I tillegg settes det ned en jury
med representanter for bransjen som kårer Fagskoleprisen. Prosjektgruppen for Gullspiren består av
representanter fra administrativ stab, faglig stab og Karrieresenteret, og representanter fra relevante
bransjer blir inviter til utstilling og prisutdeling.

Kurs og opplæring i praktiske verktøy:
Arbeidsgivere etterspør i stor grad ferdigheter, spesielt knyttet til programvare og digitalisering. For å øke
studentenes ferdighetsnivå arrangerer Karrieresenteret jevnlig kurs innen Adobe-pakken, Excel, digital
innholdsproduksjon, LinkedIn, CV- og søknadsskriving og intervjuteknikk. Studentene kan i tillegg finne
relevant jobbsøkerinformasjon på Karrieresenterets nettsider, i form av tekst eller små videosnutter. Der
kan de også booke karriereveiledning og søke på en stor mengde relevante stillinger utlyst direkte mot
våre studenter. Det ligger per i dag 141 stillinger i 71 stillingsannonser ute på nettsidene.

Samarbeid med yrkeslivet:
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Fagskolen Kristiania har formaliserte samarbeid med flere titalls bedrifter som har behov for kompetanse
innen våre fagområder. Samarbeidene omfatter bransjeråd, praksisplasser, gjesteforelesninger og
bedriftsbesøk og er knyttet til enkeltstudier eller flere studier i samarbeid. I tillegg har Karrieresenterets
relasjoner til flere hundre bedrifter og organisasjoner som etterspør unge talenter. Det er en tett dialog
mellom Karrieresenteret og faglige ansatte, som gjerne bidrar til å anbefale studenter til praksisplasser,
prosjekter og faste jobber, basert på forespørsler fra arbeidsgivere. Karrieresenteret formidler kontakt
med bedrifter som er interessert i å bidra med oppgaver inn i undervisningssituasjonen, og de faglige
videresender henvendelser de får fra arbeidsgivere som det er behov for å utlyse mot et bredere spekter
av studenter. Gjennom dette samarbeidet øker effektiviteten i jobbformidling og kontakt med bransjen,
noe som kommer studentene til gode.

Vurdering av tiltaket:

Hva gjør tiltaket nyskapende sett i lys av liknende utdanninger og på tvers av fagfelt?
Noe av det mest unike med dette tiltaket, sammenlignet med det andre aktører i fagskolesektoren
gjør, er hvordan tilknytningen mellom fagstab, karrieresenter, arbeidslivet og studenter er organisert og
profesjonalisert. Nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier gjør at Karrieresenteret når bredt, systematisk
og profesjonelt ut mot studenter og arbeidsliv med sine budskap, mens den tette tilknytningen til fagstab
gir mulighet for en systematisk tilnærming mot det enkelte studieløp og tilbakemeldinger fra yrkeslivet om
videreutvikling av studier. Karrieresenteret deltar i undervisningen i alle klasser ved studiestart og følger
studentene gjennom hele studieløpet, gjennom timeplanlagt undervisning.

Følgende eksempel på årshjul mot karrieresenteret er hentet fra prosjektledelsesstudiet, der
Karrieresenterets bidrag er knyttet direkte opp mot forventet læringsutbytte:

Studenter som har fullført 1-årig studium i Prosjektledelse skal ha ferdigheter i å velge ut ideer til aktuelle
prosjekter og lede en prosjektgruppe som er sammensatt av personer med ulik kompetanse.
Et av de viktigste tiltakene for arbeidet med disse læringsmålene er hvordan tjenester fra
Karrieresenteret er implementert i studentenes timeplan gjennom hele studiet, blant annet ved:
- Presentasjon av Karrieresenteret, kontaktperson og muligheter på kick off (oppstartsdag)
- Omvisning på Karrieresenteret med innføring i hvordan bestille veiledning som en del av
oppstartsperioden på studiet
- Work shop om ideutvikling på Karrieresenteret, med bistand fra veileder fra senteret på mulig
prosjektideer som studentene kan jobbe med gjennom studiet
- Undervisning fra Karrieresenteret på emne om entreprenørskap og innovasjon, spesielt med vekt på
hvordan bygge en god CV og etablere et nettverk

Hva gjør tiltaket relevant og oppdatert for arbeidslivet?
Det er en tett og profesjonell kontakt mellom Karrieresenteret og ulike arbeidsgivere. Arbeidsgiverne
kan gjennom denne dialogen nå et stort antall studenter gjennom utlysning av stillinger, prosjekter og
praksisplasser på Karrieresenterets nettsider. Ved mer spesifikke forespørsler formidles kontakt med
relevante faglige og bedrifter kan, dersom dette passer inn i undervisningen, få mulighet til å henvende
seg direkte til studentene i undervisningssituasjonen. Et viktig pedagogisk grep for fagskolen er å jobbe
med reelle kundeprosjekter i undervisningen. Det store nettverket Karrieresenteret har, hjelper de faglige
med å finne gode samarbeidspartnere som er relevante for aktuelt tema.

Et eksempel på et svært fruktbart samarbeid er samarbeidet med Lab 3, en gründerbedrift som formidler
studenter til praksisplasser til kreativ næring. Leder ved Lab 3 rekrutterer studenter fra fagskolen inn i
sin pool av aktuelle medarbeidere, og disse videreformidles ut i praksisplasser i blant annet reklame,
kommunikasjons- og designbyråer. Dette har blitt en veldig ettertraktet måte å rekruttere på fra bransjen,
da Lab 3 kvalitets-sikrer studentene i forhold til hvilke typer jobber og miljøer de vil være best kvalifisert
for. Rundt 50 studenter har fått fast jobb gjennom dette tilbudet i løpet av de siste årene.

Hvordan gjennomføres samarbeidet mellom studenter, ansatte og arbeidslivet, og hva fører samarbeidet
til?
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Karrieresenteret er en link/formidler og kvalitets-sikrer mellom næringsliv, faglige ansatte og studenter.
De har jevnlig møter med nye bedrifter og tar med seg hele porteføljen til Høyskolen Kristiania
i dialog med arbeidslivet. På denne måten opparbeider fagskolen et langt bredere nettverk av
samarbeidspartnere enn det skolen alene eller faglig ansatte ville hatt kapasitet til å nå. Faglige
videreformidler henvendelser de får til karrieresenteret som profesjonaliserer og formidler stillinger
og prosjekter til studentene. Dette avlaster de faglige og gir alle studenter mulighet til å søke aktuelle
stillinger og prosjekter.

Hvordan bygger tiltaket på eksisterende utviklingsarbeid og erfaringer?
Tiltaket har eksistert siden våren 2015 og har vært i en rivende utvikling. Senteret startet opp med to
medarbeidere og har nå 6 ansatte i Oslo og Bergen. Tilbudet og profesjonaliteten har økt fra år til år,
og ikke minst har dialogen med fagstab blitt tettere. Fra å primært ha fokus på veiledning av studenter,
har Karrieresenteret blitt mer og mer integrert i det enkelte studieløp. Blant annet har de blitt en viktig
samarbeidspartner når det gjelder å skaffe relevante praksisplasser for studenter der praksis er en
obligatorisk del av utdanningen.

Hvordan har tiltaket bidratt vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten?
En fagskole skal tilby utdanning der studentene kan gå ut i jobb uten ytterligere opplæringstiltak etter
avsluttet studium. For den enkelte student er utsikten til å få en relevant jobb innenfor sitt interessefelt,
den viktigste grunnen til å starte studiet. Det er derfor helt sentralt for en fagskole å jobbe systematisk
mot arbeidslivet, for å sikre at studiene til enhver tid er relevante i forhold til næringslivets behov.
Karrieresenteret besøker alle klasser ved studiestart. Her legger de vekt på å informere om de tilbud
de har, og bevisstgjør studentene på hvordan de kan tenke karriereutvikling gjennom hele studieløpet,
gjennom å delta på de mange ulike aktiviteter arrangert av skolen og ved å jobbe systematisk med å
knytte kontakter med næringslivet. I vår kandidatundersøkelse blir tidligere studenter spurt om når de
startet å søke jobb. De som har startet jobbsøkerprosessen 3 måneder eller mer før avsluttet studium
har økt fra 40,9% til 55,2% gjennom de tre siste årene. Videre sier de som er i jobb at kun 6,9% fikk
jobb så lenge som etter 4-6 måneder etter studiet, mot 15,9% for to år siden. Dette er indikasjoner på at
bevisstgjøring rundt jobbsøkerprosessen gjør at studentene starter tidligere, og dermed også kommer
seg i jobb på et tidligere tidspunkt.

Også selve innholdet i studiet blir mer relevant ved at bedrifter jevnlig trekkes inn i undervisningen
gjennom gjesteforelesninger og oppgaver til studentene. Dette har alltid vært en sentral del av Fagskolen
Kristiania sin pedagogiske metode. Men gjennom samarbeidet med Karrieresenteret har tilfanget
av bedrifter økt, og arbeidet blir gjennomført mer systematisk. Ved at Karrieresenteret introduserer
stadig nye bedrifter for de faglige, hjelper dette de faglige til å holde seg oppdatert på endringen
i kompetansebehov i hele bransjen, slik at de systematisk og løpende kan implementere dette i
studiehverdagen til studentene.

Et siste punkt der det er et tett samarbeid mellom faglige, Karrieresenteret, bedrifter og studenter som
bidrar til å forbedre utdanningskvaliteten, er samarbeidet om praksis. Et konkret eksempel på dette er
samarbeidet Karrieresenteret har opparbeidet med NRK, der utlysning av praksisplasser rettet mot det
enkelte studium blir gjennomført via Karrieresenterets jobbsøkerportal. Her samarbeider Karrieresenteret
tett med studienes fagansvarlig og NRK, og bidrar til en systematisk organisering av praksis. Videre har
den faglige kontakt med praksisveileder i forhold til innholdet i praksisoppholdet, mens studenten selv
må søke på praksisplass i henhold til NRK sine kriterier. Dette systematisk samarbeidet har bidratt til
en bevissthet i NRK på fagskolestudentenes kompetanse, og et økt fokus og etterspørsel etter disse
studentene.

Gjennom den systematiske kontakten med bransjen, avdekker Karrieresenteret mange problemstillinger
som de bringer videre inn til faglige og administrasjon i fagskolen. Dette kan være kompetanse som
etterspørres i større grad i arbeidslivet, eller innspill på nye utdanninger eller utviklingsområder. En viktig
tilbakemelding som blant annet Karrieresenteret har bidratt til å øke fokus på, er det konstante behovet
for økt digital kompetanse. Her har Karrieresenteret bidratt til å øke kompetansen til den enkelte student
ved å gjennomføre tilleggskurs i ulik programvare, noe som bidrar til å gi et jevnere nivå blant studentene
i klassesituasjonen. Dette igjen gjør at de faglig kan løfte hele klassen på et høyere nivå i denne typen
undervisning.
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Hvordan har tiltaket forbedret studentenes læring?
Det er viktig for studentene å lære faget en utdanning er tuftet på, noe som er de fagliges primære jobb.
Men samtidig er det svært viktig å lære arbeidslivets spilleregler og å opparbeide jobbsøkerkompetanse,
for å få «drømmejobben» i et svært konkurransepreget arbeidsmarked. Det legges i dag større og
større vekt på de såkalte 21st century skills i rekrutteringsprosesser. Dette betyr at studentene også
må lære ferdigheter inne kritisk tenkning, kommunikasjon, samarbeid og kreativitet. Karrieresenteret
bidrar i stor grad til å lære studentene viktigheten av å ha fokus på dette, og på å være bevisst på sine
personlige egenskaper som vil være sentrale i en jobbsøkerprosess. Ikke minst gjelder dette fokuset på
nødvendigheten av «å lære å lære», slik en arbeidsgiver vil kreve at du er i en konstant utvikling. I denne
sammenheng er også de ansatte i Karrieresenteret også en viktig sparringspartner for den enkelte lærer.

Hvilke utfordringer søker tiltaket å løse? Hvordan bidrar tiltaket til å løse disse utfordringene?
Arbeidslivet har langt fra god nok kunnskap om hvilken kompetanse fagskolestudenter innehar. Dette
gjør at våre studenter har en tøff konkurranse mot studenter med bachelorgrad, i jobbsøkerprosesser.
Våre kandidatundersøkelser viser at mellom 18% og 27% (siste tre år) fortsatt karakteriserer seg
som jobbsøkere 6 måneder etter endt utdanning. Dette er tall som er alt for høye, og som det må
jobbes systematisk med å få ned. Samtidig ser vi at et tett samarbeid mellom faglige, arbeidslivet,
Karrieresenteret og studenter kan bidra på mange måter. Gjennom samtaler med bedrifter ser vi at
interessen for fagskolestudenter øker så snart bedriftene får bedre kunnskap om hvilken kompetanse
disse studentene innehar. Hyppig kontakt med næringslivet er derfor en suksessfaktor i seg selv i
forhold til å bedre studentenes muligheter på arbeidsmarkedet. Samtidig hjelper det studentene å få en
bedre jobbsøkerkompetanse. Våre kandidatundersøkelser viser at 1/3 av studentene har vært i direkte
kontakt med Karrieresenteret og halvparten av disse mener denne kontakten har vært viktig for at de fikk
jobb. Dette tallet er også økende fra år til år, etter som Karrieresenterets tilbud blir mer og mer kjent og
inkludert i studiehverdagen. Vi mener derfor at en kontinuerlig styrking av dette samarbeidet vil bidra til å
forbedre studentenes muligheter i arbeidsmarkedet.

Hvilke ideer og planer finnes for videreutvikling av tiltaket?
Fagskolen Kristiania er i ferd med å legge en ny strategi frem mot 2025. Her vil begrepet «Employability»
være en sentral del av strategien. Samarbeidet med næringslivet er en viktig del av fagskolens
pedagogiske plattform og strategi allerede i dag. Samtidig ser vi et behov for en stadig utvikling,
profesjonalisering og tydeligere organisering av dette området. En videre utvikling av samarbeidet med
Karrieresenteret vil være en del av denne strategien. Helt konkret er det nå igangsatt prosjekter knyttet til
organisering og gjennomføring av praksisordninger, der det blant annet er i ferd med å ansettes en egen
praksiskoordinator i Karrieresenteret. Det jobbes også med digitalisering av praksisprosessen. Dette er
tiltak som effektiviserer den administrative driften, både for faglige, studenter og administrativt ansatte,
og som frigjør ressurser til å jobbe tetter i dialog med bedrifter.

I tillegg vil fagskolen gjennom ny strategi legge fokus på å jobbe tettere med næringslivet på et
overordnet strategisk nivå. Det er tett kontakt med bedrifter i forbindelse med utvikling av nye
utdanninger, men vi ønsker også en mer overordnet kontakt i forhold til å kunne få innspill på udekkede
kompetansebehov i de ulike bransjene, slik at vi kan utvikle nye studier basert på dette. I tillegg har
Fagskolen Kristiania en strategi om å utvide til flere fagområder. I denne forbindelse er det svært viktig
for oss å ha tett dialog med arbeidsmarkedet om hvilke behov de har. Her er Karrieresenteret en viktig
samarbeidspartner i forhold til å knytte kontakt, videreformidle innspill de får fra arbeidslivet, og å delta i
møter med bedrifter.

Fagskolen Kristiania er en integrert del av Høyskolen Kristiania, som har en uttalt strategi om å bli
et arbeidslivsuniversitet, der fagskolen har en tydelig rolle. En videreutvikling av relasjonen fagmiljø/
arbeidsliv/student vil derfor være sentral i den videre strategiske utviklingen også for høyskolen. Det er
nå ansatt en egen prorektor for arbeidsliv i Høyskolen Kristiania, for å sette ytterligere fokus på dette
området. Dette er tiltak som studenter ved Fagskolen Kristiania vil ha svært god nytte av.

Hvordan kan resultater brukes av andre på tvers av fagområder og institusjoner? Finnes det allerede
eksempler på dette?
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Vi mener å ha etablert en samarbeidsform gjennom å utvikle et systematisk samarbeid mellom
fagmiljø, karrieresenter, arbeidsliv og studenter, som fungerer svært godt for alle parter. Det er nettopp
organiseringen og profesjonaliseringen av dette området som har gitt resultater for Fagskolen Kristiania.
Denne systematikken er dokumentert og organisert, og vi bidrar derfor gjerne med å dele vår modell
og erfaring ved å invitere andre fagskoler eller relevante miljøer på besøk, eller formidler dette på
konferanser og møter der dette temaet er relevant.

Dette tilbudet er utviklet for å dekke bredden av studier i Fagskolen Kristiania og Høyskolen
Kristiania. Totalt har institusjonen omlag 10.000 studenter innen merkantile fag, kreative fag, helse
og teknologi. Dette i seg selv viser at tilbudet er universelt og har overføringsverdi til de fleste
andre utdanningsinstitusjoner. Karrieresenteret har dialog med andre karrieresentre, blant annet på
NMBU, BI og UIO og jobber med å se på mulige samarbeid. Også i forbindelse med digitalisering av
praksisgjennomføringen er det et samarbeid på tvers av utdanningssektoren.

Vi mener vi har kommet langt i utviklingen av dette samarbeidet på de få årene dette har eksistert.
Samtidig ser vi mange muligheter for videre utvikling fremover, noe som vil komme både studenter,
faglige, arbeidslivet og fagskolen til gode.

Vedlegg
Vedlegg
* Nominasjonsbrev Fagskolen Kristiania - Utdanningskvalitetsprisen 2018.pdf
* Vedlegg utdanningskvalitetsprisen_Fagskolen Kristiania_18.pdf

Forhåndsvisning

Bekreft og send inn
Jeg bekrefter at oversendelsesbrev signert av instituasjonens styreleder er lastet opp

https://espresso.siu.no/espressoadm/filedump?file=41707
https://espresso.siu.no/espressoadm/filedump?file=41708

