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Navn på tiltak Pilotprosjekt nytt studie ved Fagskolen TLA

Kontaktpersoner
Institusjon som nominerer
Fagskolen TLA AS (NO)

Name: Forbergskog, Tone Lise
E-post: tonelise@tonelise.com
Adresse: Haslevangen 15 0579 OSLO
Tlf: 004792035980

Name: Himberg-Larsen, Linn
E-post: linn@tonelise.com
Adresse: Haslevangen 15 0579 OSLO
Tlf: 004793091660

Om tiltaket
Når ble tiltaket satt i gang?
Høst 2017

Kort om tiltaket
Ved stor etterspørsel fra studenter ved våre fagskoleutdanninger beauty make up artist, negletekniker og
fra mulige studenter, ser vi et stort behov for kompetanseutvikling innen vippe-extention. Fagskolen TLA
AS opprettet et prosjekt for å utvikle et vippestylist studie som en utdanning for aktører som allerede er i
bransjen, og nye kandidater som ønsker å spesialisere seg i faget.
Prosjektet vippestylist har en tydelig målsetning: å styrke studentenes faglige kompetanse og kunnskap,
samt utvikle et oppdatert utdanningstilbud som er etterspurt av arbeidslivet.
En fagskoleutdannet vippestylist er rustet til å håndtere alle utfordringer i arbeidsmarkedet med
ulike vippeteknikker, håndtering av verktøy under de forskjellige tekniker, se signaler ved fare som
øyesykdommer og tilstander, arbeide med og håndtere kjemiske preparater brukt i behandling som
vippetekniker. Gjennom tiltaket har studentene gjennomført realistiske og riktige arbeidsprosesser
med konkrete, målbare resultater og de vil kunne opptre mer selvstendig og selvsikkert når de skal ut i
jobb. Arbeidsmarkedet er i stadig utvikling, og vi kan se konkurransen bli større og større. Arbeidslivet
ønsker dyktige fagfolk, og etterspør utdannelse/erfaring blant aktørene. Studiet ble gjennomført som et
pilotprosjekt høst 2017. Studiet ble finansiert 100 % av Fagskolen TLA AS. Fagskolen TLA AS søkte
fagskolegodkjenning av NOKUT mars 2018 med avvisning. Fagskolen TLA AS sender inn en ny søknad
mars 2019.

Hvordan oppfyller tiltaket kriteriene for Utdanningskvalitetsprisen?
1. Tiltaket skal stimulere til oppdatert og yrkesrettet fagskoleutdanning

Pilotprosjektet ble opprettet fordi arbeidsmarkedet etterspør en oppdatert fagskoleutdanning, som
bransjen mangler.
Fagskolen TLA AS har som mål at aktører som allerede er i bransjen skal få et etterutdanningstilbud
som gir de anledning til å utvikle seg som fagarbeidere, og som fører til at de står lengre i faget. Samtidig
skal det være et utdanningstilbud til nye aktører som ønsker å fordype seg i et fag som bidrar til at de
står sterkere i arbeidsmarkedet enn en aktør som tar et weekendbasert kurs i vipper.
Arbeidsgiverne har behov for fagutlærte, da vi på bakgrunn av tilbakemeldinger fra studenter ute i
praksis ser at arbeidsgivere ønsker fagutlærte som kan stå selvstendig i sitt arbeid. En weekendkurs-
utøver viser seg å ikke ha tilstrekkelig kunnskap, og kan derfor ikke stå like selvstendig i arbeidet.
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Utviklingen vi i dag ser i bransjen, er at fagkunnskap og erfaring går foran. Studiet forløper seg over 6
måneder fordelt på 800 timer, stedbasert undervisning og praksistrening med faglærer tilstede.
Fagskolen TLA AS er både villige til og i stand til å utvikle fagskoletilbud innenfor 5.1 i Nasjonalt
Kvalifikasjonsrammeverket (NKR).
Vi startet opp pilotprosjektet i form av kurs, 6 studenter gjennomførte og gikk opp til eksamen. Eksamen
med ekstern sensor ga følgende karakterer:

Karakter A: 1 student Karakter B: 4 studenter Karakter C: 1 student

Resultatet viser at studentene fikk et godt læringsutbytte av læringsaktivitetene. Samtlige studenter
ønsker å søke seg inn i det ordinære studiet for å gjennomføre vippestylist studiet etter godkjenning av
NOKUT. 26 kandidater ønsker å søke seg inn på vippestylist studiet høst 2019.

2. Tiltaket skal bidra til utvikling og forbedring av studentenes læringsutbytte

Aktører som tidligere studenter ved fagskolen meldte sin interesse til å delta på pilotprosjektet og ble
valgt av Fagskolen TLA til å delta. Dette gir sikring av læringsutbytte, engasjement og motivasjon. Det er
svært viktig å se nytteverdien av studiene relatert til både personlig utvikling og karriere, og i forhold til
samfunnsnytten.
Undervisningen foregikk som stedbasert, lærerstyrt undervisning. Under praksisundervisning og
praksisutøvelse på riktige mennesker i fagskolens studentsalong, kunne faglæreren sikre studentens
læringsutbytte.
Eksamen besto av en teoretisk og to praktiske eksamener med ekstern sensor.
Praktisk eksamen bestod av å utføre et sett med klassiske vipper og et sett med volumevipper, her ble
studentene vurdert utfra: etikk, kundeservice, hygiene, tekniker, produkthåndtering og arbeidsstillinger
Teoretisk eksamen bestod av en 3 timers skriftlig eksamen fra den teoretiske delen av studiet.
Ekstern sensor fra arbeidsmarkedet sensurerte oppgavene.

3. Tiltaket skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og arbeidsliv

Tiltaket ble startet på bakgrunn av mangel på fagfolk i bransjen og at det finnes mange useriøse aktører
i arbeidsmarkedet. Arbeidsgivere etterspør fagfolk med kunnskap og erfaringer. Fagskolen TLA AS
dannet en arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra arbeidsmarkedet, fagfolk fra Fagskolen TLA AS og
tidligere studenter.
Pedagogisk leder og studieleder deltok på NOKUTs søkerkurs og arbeidsgruppen utviklet studieplaner
og læringsutbyttebeskrivelser for vippestylist studiet.
Studentene måtte oppfylle kravet til opptak i fagskoleloven, som beskrevet i fagskolens
kvalitetssikringssystem og forskrift. Ved avslutning av tiltaket ble det gjennomført evalueringsmøte, hvor
både studenter, arbeidsgivere og fagfolk fra fagskolen deltok.

4. Tiltaket skal være velorganisert og basert på systematisk innhentet informasjon

Rektor ved Fagskolen TLA AS sikrer at skolen opptrer i tråd med lover og forskrifter, prosedyrer,
kravspesifikasjoner, og definerte standarder, dette vil sikre videre kvalitetsutvikling.
Systematisk innhenting av informasjon nasjonalt og internasjonalt er sentralt hos Fagskolen TLA.
Fagskolen TLA AS har et systematisk samarbeid med NFFL (Norges Fag- og Friskolers Landsforbund)
og NFVB (Norske Frisør- og Velværebedrifter) Ansatte ved Fagskolen TLA AS deltar på seminarer og
konferanser i regi av NFFL og NFVB og andre samarbeidspartnere.
Fagskolen TLA AS har et systematisk samarbeid med Karrieralliansen som er det største og viktigste
samlingstedet for skjønnhetsbransjen. Karrierealliansen er en solid plattform der arbeidsgiver møter rett
kandidat for ansettelse, vikariat eller andre engasjement. Dette øker bransjens profesjonalitet, fremmer
talent, øker kunnskap og sørger for gjensidig nytte for alle parter. Nettverket i karrierealliansen er bredt,
samarbeid med spa, klinikker, merkevareleverandører, parfymerier, hudklinikker, hotell/resorts, crusie,
apotek, film/tv/musikk, frisørsalonger, kosmetiske medisinske klinikker, for å nevne noen. Mulighetene er
mange.
Pilotprosjektet har blitt utviklet og gjennomført i tråd med Fagskolen TLA AS sitt kvalitetssystem.
Fagskolens rektor sikrer at Fagskolen TLA AS opptrer i tråd med lover og forskrifter, samt hvilke
kravspesifikasjoner som er satt.
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5. Tiltaket skal ha overføringsverdi til annen fagskoleutdanning

Tiltaket viser at ved å gjøre en nøye granskning av arbeidsmarkedet, vil det avdekkes konkrete behov
og/eller behov for påfyll av kunnskapsutvikling. Pilotprosjektet vippestylist viser at det er behov for
spesialisering av kunnskap og ferdigheter innen faget. Utdanningen vil gi en solid kompetanse som vil
bidra til å gjøre kandidaten svært attraktiv for arbeidsmarkedet.
Evalueringen fra studenter som har gjennomført vippestylist pilotprosjekt viser svært tilfredsstillende
resultater. Dette gjelder både for oppstart og avsluttende evaluering.
Fagskolen TLA AS brenner for vippestylist studiet og mener det dekker et behov for arbeidsmarkedet og
våre samarbeidspartnere som NFVB og Karrierealliansen sine medlemsbedrifter i hele landet.
Dette vil ha effekt og overføringsverdi i flere bransjer, eksempelvis beauty makeup artist.

Vedlegg
Vedlegg
* Resultater pilotprosjekt vippestylist.pdf
* Resulteter oppstartsevaluering pilotprosjekt vippestylist 2017.pdf
* Resulteter avsluttende evalueringer pilotprosjekt vippestylist 2017.pdf
* oversendelsesbrev for nominasjon utdanningskvalitetsprisen.pdf
* Bilde fra pilotprosjektet vippestylist a.jpg
* bilde oilotprosjekt vippestylist b.jpg
* bilde pilotprosjekt vippestylsit c.jpg

Forhåndsvisning

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