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Om tiltaket
Når ble tiltaket satt i gang?
Høsten 2017

Kort om tiltaket
Fagskolen Rogaland har snudd på tidligere gjennomføringsmodeller og sett på organisering av tilbud for
å møte arbeidslivets behov innen anlegg.
Tiltaket Tilrettelagte studieløp i samarbeid med arbeidslivet har brukt positive erfaringer med å
organisere petroleumsfag tilpasset offshorerotasjon, slik at flere kan få tilgang til utdanning kombinert
med jobb. Erfaringene med å tilrettelegge etter bransjens behov ble i 2017 lagt til grunn for å innrette et
tilbud for anleggsbransjen, samtidig som vi styrket rekruttering på et tilbud med lav søkning. Dette ble
gjort ved tilpasse gjennomføringsmodellen til anleggsektorens arbeidssyklus gjennom året i samarbeid
med Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og lokale partnere, samt bruke sanntids videokonferanse
til ulike lokasjoner og sending direkte til studentenes PC hjemme. Dette har forutsatt en betydelig
investering i utstyr, kompetanseheving av ansatte og tett samarbeid med bransje og aktører. Tiltaket
bidrar kanskje særlig til kriteriet om aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og arbeidsliv, og har
en høy grad av overføringsverdi til annen fagskoleutdanning. Ved å gi et tilbud til deltakere som ellers
ikke ville hatt mulighet for å delta, samtidig som arbeidslivet får tilført kompetanse, stimulerer tiltaket
til oppdatert og yrkesretta fagskoleutdanning både på individ- og samfunnsnivå. Tiltaket har gjort det
mulig å øke rekrutteringen betydelig. Dermed har tilbudene blitt mer bærekraftige og flere kan få tilført
kompetanse.

Hvordan oppfyller tiltaket kriteriene for Utdanningskvalitetsprisen?
I det videre beskrives case om hvordan fagskolen sammen med arbeidslivet kom fram til en god
gjennomføringsmodell for arbeidere i anleggsbransjen som ønsker å studere uten å gi slipp på jobben og
lønna. Modellen og utfordringene forklares før vi ser på hva tiltaket har ført til.

Fordypning anlegg er et 3-årig deltidsstudium (120 studiepoeng) organisert som nettbasert med samling.

Å studere og arbeide samtidig har vist seg å ha mange fordeler. Da kan den teoretiske kunnskapen
suppleres med erfaringsbasert kunnskap, og man ser betydningen av det man lærer på en god måte.

Fagskolen Rogaland har sammen med anleggsbransjen ved Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
og lokale partnere som Teknisk Senter i Flekkefjord, Fagskolen Kristiansand, Fagskolen Telemark og
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Sørlandets fagskole i Grimstad, startet et studietilbud basert på den særlige arbeidssyklusen innen
anleggsbransjen.

Anleggsbransjen er kjennetegnet av væravhengighet og har perioder som er markant travlere enn andre
på våren og sommeren. Tilbudet har derfor flere forelesninger og tettere program i perioden oktober –
april, som er en periode med vesentlig lavere aktivitet. Undervisningen gjennomføres ved at faglærere
foreleser fra lokaler ved Fagskolen Rogalands studiested Kalhammaren i Stavanger, der studenter som
har mulighet til det, også kan møte opp. Forelesningene videooverføres i sanntid til aktuelle partnere og
studentenes pc-er. Samtidig lagres forelesningene på skolens strømmetjeneste, for senere å strømmes
via den digitale læringsplattformen. Den faste undervisningen foregår hver fredag, og studentene møter
opp enten i Stavanger, Kristiansand, Grimstad, Porsgrunn eller Flekkefjord for å følge den, men kan
også sitte hjemme og følge med fra egen PC. I perioden januar – februar gis også tilbud om samlinger
hver mandag.

Det er ikke nytt å tilby nettbaserte deltidsstudier, men å kjøre med økt intensitet på vinterstid for å møte
en bransje sin arbeidssyklus gjennom året, er nytt. Som Arne Birkedal, daglig leder i MEF uttrykker det:
«Jeg vet av erfaring at eksamenspress i slutten av mai, når man er midt inne i den travleste tiden på
jobb, ikke er noe sjakktrekk». Dette hever relevansen for arbeidslivet i den aktuelle sektoren betydelig.

Å legge den ene dagen med full undervisning til fredager når mange pendlere er hjemme, i sanntid og
med mulighet for samlinger, er også en ny tilnærming. Muligheten for å samles i lokale grupper, slik
at en skaper et miljø blant studentene, er også med og hever kvaliteten på gruppearbeider og sosial
samhandling rundt faglige tema. I tillegg gis det undervisning via nett to kvelder i uka som også kan ses i
opptak.

I tillegg til fagskolen Rogaland sin utfordring med lave søkertall til det aktuelle anleggstilbudet, var det
andre utfordringer for bransjen i form av få eller ingen relevante tilbud tilgjengelig. Bransjen stod også
overfor skjerpede lovkrav om påkrevd kompetanse for ansvarsrett for anleggsledere og prosjektledere
og andre ressurspersoner.

Fagskolen Rogaland har tidligere erfaring fra at vi gjennom aktiv tilrettelegging for offshorearbeidere i
2/4-ukers offshorerotasjon, har gjort det mulig å følge utdanningstilbud for ansatte i oljevirksomheter,
selv om de er i ulike faser av rotasjonen. Vi har derfor lært fra tidligere utviklingsarbeid innen
petroleumsutdanninger at det å lytte og samarbeide med bransjen om organiseringsformer, er med
på å øke attraktiviteten og styrke læringsutbytter som følger av samspillet mellom jobberfaring og
teorikunnskap. I arbeidet med petroleumsfag var det derfor viktig for skolen å skape et deltidstilbud som
gjorde det mulig for studentene å delta ut i fra sine tidsrammer. For anleggsstudentene var det viktig å
finne en måte å gjennomføre på som svarte til deres konkrete behov med en arbeidssyklus som varierte
gjennom et helt år, og ikke kun en 6-ukers syklus. Dessuten var utgangspunktet for anlegg mer kritisk
ved at søkertallene var svært lave og nedadgående, og med få utdanningstilbud tilgjengelig rundt om i
landet, var det viktig å finne en ny gjennomføringsmodell.

Tiltaket Tilrettelagte studieløp i samarbeid med arbeidslivet bidrar gjennom økt attraktivitet og tilpasning
av gjennomføringsmodell, til å stimulere til at oppdatert og yrkesrettet fagskoleutdanning blir tilgjengelig
(kriterium 1). Det kan i noen grad hevdes at tiltaket gjennom å gjøre relevant utdanning mer tilgjengelig
også åpner for et visst læringsutbytte, men det er for tidlig å si om organiseringen objektivt sett gir bedre
resultat i seg selv (kriterium 2). Ved at studenter har stor valgfrihet med tanke på oppmøte og tilbys
lokale samlinger der de bor, og dermed får både et faglig tilbud og et lokalt læringsmiljø, samtidig som
bransjens behov er fanget opp og implementert med lokale tilretteleggere i et partnerskap, viser case at
tiltaket er utviklet i et aktivt samarbeid med studenter ansatte og arbeidsliv (kriterium 3). Tilrettelegging
hadde ikke vært mulig uten god organisering, både av innhold og i form, og er betinget av innhenting
av informasjon, både eksternt fra bransjen så vel som intern erfaringskunnskap (kriterium 4). Det at
skolen har brukt elementer av tidligere erfaring med bransjesamarbeid i petroleum og videreutviklet nye
gjennomføringsmodeller, viser at det bør være en betydelig overføringsverdi av læringspunktene til nye
utdanninger (kriterium 5).

I framtiden ønsker vi å videreutvikle partnerskapet for det konkrete anleggstilbudet og øke nedslagsfeltet,
samt jobbe videre med konkrete erfaringer fra brukerne og bransjen og resultater fra opplegget. Vi
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vil også bruke erfaringene til å videreutvikle eksisterende petroleumsutdanninger, som ga noe av
utgangspunktet for tilnærmingen, men også la erfaringene fra gjennomføringsmodellen i anlegg
danne mønster for nye fagtilbud mot andre sektorer. Særlig gjelder dette betoningen av samarbeid og
kartlegging av behov og tilpasninger av gjennomføringsmodell for ulike sektorer.

Resultat
Utdanningsprogrammet innen anlegg økte søkertallene fra en nedadgående trend på i snitt 11 søkere
siste fem år, og kun åtte de siste to årene, til hele 63(!) søkere for høsten 2018. Dermed er studietilbudet
innen anlegg snudd fra å være en av skolens to minste klasser til å bli den desidert største ved
studiestart høsten 2018. Utviklingen av søkertall er dokumentert i styresak 30/18 som vist i tabell 1 og
figur 1 under.
Tabell 1: søkertall anlegg 2013—2018 (Se vedlegg for tabell 1)
Fagretning/ årstall: 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Anlegg heltid søkere 15 15 19 15 9 7
Anlegg deltid - - - - - 63

Figur 1: søkertall og endringen i 2018, jfr. tabell 1 over (Se vedlegg for figur 1)

Med en oversøking på mer enn 100%, er dette godt over interne krav om minst 20 % oversøking.

Tiltaket har gjort det mulig å ta en utdanning innen anleggsfag for store deler av landet som ikke hadde
et tilbud, og med det bidrar tiltaket til å dekke både et regionalt og nasjonalt kompetansebehov. Gjennom
å utvikle og gjøre tilbudet tilgjengelig, blir det mulig for å bransjen og den enkelte arbeidstaker å møte
nye lovkrav om ansvarsrett, og med det indirekte en ytterligere profesjonalisering av bransjen.

Det er så vidt vi kjenner til ikke gjort tilsvarende grep for å imøtekomme et bransjebehov med tanke
på helhetlig tilnærming for å sikre behovsvurdering, partnerskap for fasilitering, teknologivalg- og
anvendelse, pedagogisk og faglig innhold som i dette case. Vi kjenner til aktører som har elementer av
dette, men det er i alle tilfeller ikke retta inn mot anleggsvirksomhet.

Vedlegg
Vedlegg
* Vedlegg nominasjon nr UKPF-201810017 - Tilrettelagte studieløp i samarbeid med arbeidslivet fra

Fagskolen Rogaland.pdf
* Oversendelsesbrev nominasjon Fagskolen Rogaland utdanningskvalitetsprisen 2018 signert.pdf
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