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Om tiltaket
Når ble tiltaket satt i gang?
Høst 2016

Kort om tiltaket
Kort om tiltaket: Læringsutviklingstiltaket "Robotisering av læringsarena – operasjonalisering av
Industri 4.0" ble startet opp høsten 2016 for å styrke studiekvaliteten ved skolen. "Industri 4.0" er blitt
en samlebetegnelse på store endringer som preger vår tid. Dette omfatter nye forretningsmodeller,
automatisering og digitalisering av de tradisjonelle industriene og vil komme til uttrykk gjennom større
ressurseffektivitet, intelligente prosesser og mer avansert kommunikasjon mellom mennesker og
maskiner. Denne utviklingen ønsker Fagskolen Innlandet å sette studentene i stand til å møte. Derfor
kom dette tiltaket i gang. Tiltaket er kommet i stand i tett samarbeid med næringslivet i regionen. Det
er skrevet samarbeidsavtaler med flere sentrale bedrifter i industriklyngen på Raufoss. Benteler, Sintef,
Nammo og Hexagon Ragasco er eksempler på bedrifter skolen har slike avtaler med. Styrking av
læringsutbyttet er et sentralt mål for tiltaket. Dette har vært styrende for alle prosesser og valg som
er tatt innenfor tiltaket. Fokus har hele veien vært forbedring av studentenes kunnskap, ferdigheter
og generelle kompetanse. I perioden tiltaket har vært i gang, har studenttallet på nettstudier innenfor
automatisering fordoblet seg. Videre har søkningen til de tekniske fagene ved Fagskolen Innlandet totalt
sett økt med 41,8% fra 2017 til 2018. Det er ikke mulig å hevde at økningen skyldes tiltaket alene, men
at det har hatt stor effekt på søkningen til skolen er sannsynlig.

Hvordan oppfyller tiltaket kriteriene for Utdanningskvalitetsprisen?
Hvordan tiltaket oppfyller kriteriene for Utdanningskvalitetsprisen:
1. Tiltaket skal stimulere til oppdatert og yrkesrettet fagskoleutdanning:
Læringsutviklingstiltaket "Robotisering av læringsarena Industri 4.0" ble startet i 2016 og har vært og er i
stadig utvikling. Tiltaket har ført til en reell oppdatering av de tekniske studiene ved skolen. Følgende har
skjedd fram til nå:
- Bruk av industriell CNC-robot for studenter ved Teknikk og industriell produksjon (TIP) og elektrolinjene
(elkraft og automatisering).
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- Økt og videreutviklet bruk av 3D-modellering med Revit, Autodesk Inventor, Additive Manufacturing
(eksempelvis 3D-printing) for studenter på følgende utdanninger: Klima- energi og miljøteknikk (KEM),
bygg, anlegg, bygningsinformasjonsmodellering (BIM), TIP og elektrolinjene.
- Bruk av droner i landmåling i kombinasjon med av VR/AR (Virtual Reality/Augmented Reality).
- Bruk av VR/AR i undervisningen i BIM.
- Digitalisering av undervisning med streaming og video av forelesninger.
- Bruk av skyløsninger i laboratorieøvelser (studenter styrer laboratorier på skolen fra der de til enhver tid
befinner seg).
- Utstrakt, bevisst og framtidsrettet bruk av skyløsninger i samskriving, samarbeidsprosjekter, fildeling og
dataoverføring.
- Sentralisert og effektiv bruk av Citrix-løsninger for studenter og lærere. I praksis betyr dette at
studentene kan nå all nødvendig programvare uansett hvor de befinner seg gjennom en sentral server
som skolen drifter. Løsningene betyr også at pc-kostnadene for studentene reduseres betraktelig og at
sikkerhetsnivået ved bruk av digitale løsninger øker.
Med disse tiltakene mener skolen at den operasjonaliserer Industri 4.0 i de aktuelle utdanningene skolen
tilbyr.

2. Tiltaket skal bidra vesentlig til utvikling og forbedring av studentenes læringsutbytte
Tiltakene som er gjort, bidrar til å vitalisere undervisningen og gi et faglig mer tidsaktuelt innhold. Dette
skaper variasjon i undervisningen og flere studenter melder om at dette er metoder som skaper økt
motivasjon og engasjement for studiene. En av våre studenter på automatiseringsstudiet sa følgende
om bruk av digitalisering av operasjonspaneler: «Operasjonspanelet blir liksom vårt eget med tanke på
design og det gjør at motivasjonen for å lage bilder blir større, noe jeg synes er morsomt.»
I tillegg er lokale studieplaner og studieinnhold endret. I studieplanene legges det nå mer vekt på at
studentene skal få styrket kompetansen innen ulike former for digital støtte i sitt arbeid. Mange studier
kjører grunnopplæring innenfor ulike digitale læringsmidler for å forberede studentene på mer kompleks
programvare senere i studiet. Eksempelvis starter undervisningen innenfor Mekanisk automatisering
med opplæring innenfor 3D-modellering for så å avansere til bruk av VR/AR.
Flertallet av våre studenter tar utdanningen nettstøttet med samlinger. For disse har blant annet bruk
av nettbaserte asynkrone læringsaktiviteter og videoforelesninger gjort studiet mer tilgjengelig. Dette
bekreftes i stor grad av studentene gjennom årlige undersøkelser.
Utviklingen av fjernstyrte, digitale laboratorieøvelser, der studentene kan delta i laboratorieøvelser
fra nesten uansett hvor de måtte befinne seg, har også veldig positiv effekt på studiet. Dette er gjort
ved å installere kameraer og instrumentering i flere av laboratoriene. Det er etablert mulighet for
fjernovervåking og fjernstyring ved at studentene etter avtale kan logge seg på fra der de er og både
observere og styre ulike funksjoner. Dette bidrar til å styrke kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse og øker læringsutbyttet.
Fagskolen Innlandet har også utviklet et læringsopplegg for bruk av VR-teknologi som brukes av
studenter på BIM og TIP. Dette vil etter hvert bli tatt i bruk også ved de andre studiene. VR tas stadig
mer i bruk i arbeidslivet, og det er viktig å holde studentene oppdatert på denne bruken. Læringsutbyttet
for studentene øker vesentlig, da de ved hjelp av denne teknologien kan kontrollere det de har tegnet og
modellert.
Gjennom arbeidet i læringsutviklingstiltaket, har vi sett at det er behov for å følge studentenes innsats,
framdrift og læringsutbytte tettere.

3.Tiltaket skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og arbeidsliv.
Robotisering av læringsarena – operasjonalisering av Industri 4.0 er begrunnet i en etterspørsel fra
arbeidslivets side om en framtidsrettet fagskole. Fagskolen Innlandet har alltid hatt et godt samarbeid
med det lokale næringsliv, og industriklyngen på Raufoss har signalisert at de har behov for omstilling til
framtidas industristrukturer og er avhengig av tilgang på fagskoleingeniører som kan håndtere og drifte
automatiserte og avanserte prosesser.
At Fagskolen Innlandet har et tett samarbeid med det lokale og regionale næringsliv blir beskrevet i
Meld. St. 27 (2016–2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende:

«Betydningen av god fagkompetanse og dyktige fagarbeidere er likevel ikke noe nytt fenomen. Det
har lenge vært vurdert som sentralt i industrien, i ulike bransjer og ikke minst i sterke industrimiljøer
rundt om i hele landet, slik som for eksempel Raufoss, Kongsberg, Grenland, Egersund, Sunnmøre og
i Rana, men også på mange mindre steder med mindre bredde i industrimiljøet. Det er mye kunnskap
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og læring i hvordan disse stedene har lyktes med å opprettholde og utvikle gode industrimiljøer over
tid. Solid fagkompetanse, arbeidstakere med genuin erfaring og kultur for vedlikehold og utvikling av
fagkompetansen er trolig viktige årsaker til at de har lyktes. Fagskolen Innlandet er et eksempel på et
tett samarbeid med næringslivet og som bidrar til å opprettholde og utvikle sterke industrimiljøer. Skolen
henter forelesere fra samarbeidspartnere i næringslivet og mange av studentenes prosjektoppgaver
knyttes opp mot bedrifter».

Videre sies det i Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden — Fagskoleutdanning følgende:

«Et tett samarbeid mellom næringslivet og fagskolene kan bidra til at fagskoleutdanningen gir oppdatert
og relevant kunnskap og utvikler nødvendig kompetanse. Fagskolen Innlandet har et tett samarbeid med
næringslivet lokalt og regionalt, blant annet gjennom næringsklyngen på Raufoss. Gjennom samarbeidet
får både kandidatene fra Fagskolen Innlandet og næringslivet ny og relevant kunnskap og kompetanse. I
tillegg har det ført til godt faglig utviklingsarbeid ved fagskolen».

I tillegg sies det i samme stortingsmelding:

«Fagskolen Innlandet er en av landets største fagskoler med over 1 000 studenter. Fagskolen har et
tett samarbeid med næringslivet lokalt og regionalt, blant annet gjennom næringsklyngen på Raufoss.
Fagskolen Innlandet har lang erfaring med å tilby nettbasert utdanning, og 80 prosent av studentene
benytter seg av slike tilbud. Studenter som tar nettbasert utdanning, deltar på samlinger og undervisning
via læringsplattformen Fronter.»

Disse stortingsmeldingene understreker betydningen dette samarbeidet har både for våre studenter og
for næringslivet. Studentene får relevant kunnskap og kompetanse, og de bidrar til å opprettholde og
utvikle sterke industrimiljøer.
Robotisering av læringsarena Industri 4.0 er gjennomført i tett og balansert samarbeid mellom
studenter, ansatte og arbeidsliv. Dette har sikret både forankring, motivasjon og engasjement for studiet.
Samarbeidet har gitt gevinster for alle parter, og overføringsverdien er stor. Fagskolen Innlandet har
samarbeidsavtaler med alle de store bedriftene i Raufossklynga og med lokale bedrifter innenfor de
forskjellige fagområder skolen har utdanninger.
Fagskolen Innlandet har et godt samarbeid med Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre
(MTNC) på Raufoss. I dette samarbeidet deltar også videregående opplæring i Oppland fylkeskommune,
NTNU og Opplæringskontoret for Industrifag. Planen er nå at det skal etableres minilæringsfabrikker
innen forskjellige fagområder. Målsettingene for disse er mange, blant annet mer innovasjon, større
læringsutbytte og utvikling av grønn industri. De som involveres, er skolene og kjernebedriftene i
industriklyngen: Hexagon Ragasco, Benteler Raufoss, Nammo Raufoss, Kongsberg Automotive,
Raufoss Technology og lokale SMB-bedrifter.
Elever fra videregående skole, studenter fra fagskole og NTNU vil her være med å utvikle begrepet
«eksperter i team» og gå inn i virkelige problemstillinger som industribedriftene løfter fram. På denne
måten vil studentenes læringsarbeid utvikles, og det blir mer fokus på økt effektivisering gjennom
digitalisering og robotisering. En langsiktig effekt vil være at arbeidslivet raskt får tilgang til kompetente
medarbeidere med dokumentert formalkompetanse innen programmering og styring av prosesser.

4. Tiltaket skal være velorganisert og basert på systematisk innhentet informasjon.
Som beskrevet i punkt 3, har Fagskolen Innlandet systematisk kontakt med næringslivet. Det er etablert
fagråd på alle studier. Fagrådene består av bransjerepresentanter, lærere og avdelingsleder. Disse
samles 1-2 ganger årlig. Her drøftes arbeidslivets behov opp mot studienes innhold.
Skolen har også knyttet nær kontakt med MTNC (beskrevet over) gjennom å være med på
styringsgruppenivå og arbeidsprosessnivå.
Alle lærere har i sin arbeidskontrakt avtale om kontakt med næringslivet innen sitt fagområde.
Skolen bruker tilgjengelig statistikk og informasjon fra flere ulike kilder for å holde seg oppdatert
på arbeidskraftbehovet i både offentlig og privat sektor. Eksempler på slike kilder er NHOs
«Kompetansebarometer», NAV sine publikasjoner om arbeidskraftbehov og KS sine statistikker om
arbeidskraftbehov i offentlig sektor. Informasjonen fra slike kilder benyttes til å ta strategiske valg når
dimensjonering av skolens opplæringstilbud skal tas.
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Tiltaket krever at skolens lærere organiserer undervisningen mer fleksibelt enn tradisjonell
klasseromsundervisning. Videooverføring til ulike lokasjoner er ett av flere eksempler på dette. I tillegg
krever slik opplæring at lærerne er langt mer fleksible i tidsbruk og tilgjengelighet. Dette innebærer at
mange lærere er tilgjengelige for sine studenter på ettermiddags- og kveldstid. Dette er helt nødvendig
for å kunne møte studentenes og arbeidslivets behov for fleksibilitet i opplæringen.

5. Tiltaket skal ha overføringsverdi til annen fagskoleutdanning
Overføringsverdien av vårt tiltak vil være stor innen eksempelvis helseutdanningene. Digital kompetanse
vil være en suksessfaktor for framtidas helse- og omsorgstjeneste. Velferdsteknologiske løsninger kan gi
pasientene større opplevelse av frihet, trygghet og generelt bedre tjenester for pasienter og pårørende.
Velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.
Etablering av standarder og stadig bedre og mer modne skybaserte løsninger er viktige elementer
for at effektiviteten i helsevesenet skal øke. Med flere eldre og flere pasienter med et mer komplekst
sykdomsbilde, må de ansatte jobbe smartere og ta i bruk ny teknologi. Det er derfor avgjørende at også
helseutdanningene ved Fagskolen Innlandet benytter seg av denne teknologien i opplæringen. Skolen
har allerede velferdsteknologi inne i studieplanene, men vil intensivere fokuset på dette i framtida. Siden
skolen har andre studier som har kommet et stykke på vei i sin satsing på digitalisering og robotisering,
vil helseutdanningene enkelt kunne få tilgang på relevant kompetanse som kan ta helsestudiene et
skritt videre. Dette krever at det tilrettelegges for tverrfaglighet og erfaringsutveksling mellom skolens
avdelinger. Kunnskap om teknologi og kjennskap til fjernstyring og fjernovervåking kan gi studentene
på helsefagutdanningene et fortrinn på arbeidsplassen og gjøre dem mer konkurransedyktige i
arbeidsmarkedet.

Tiltaket vi har beskrevet i nominasjonen vil også kunne overføres til våre landbruksutdanninger.
I landbruket er overvåking og fjernstyring av prosesser og aktiviteter allerede tatt i bruk. Bruk av
GPS på husdyr på beite, bruk av droner under sprøyting, robotisert melking av kyr og selvkjørende
landbruksroboter som kan drive jordarbeid med høy presisjon er eksempler på dette. I tillegg kan
gjødsling og bruk av plantevernmidler optimaliseres gjennom økt bruk av «presisjonsteknologi».
Fagskolen Innlandet benytter i dag droner i blant annet landmålingsfag. Videre har robotisering stor
plass innenfor skolens automasjonsutdanninger. Erfaringer fra disse fagfeltene vil enkelt kunne
overføres til ulike typer landbruksutdanninger.
Ingen studieretninger og ingen fagområder slipper unna digitalisering, innovasjon og Industri 4.0. Det
er derfor stor overføringsverdi mellom fagområdene, og Fagskolen Innlandet mener at dette gir store
muligheter for tverrfaglig samarbeid mellom studieretningene. Synergieffektene er derfor potensielt svært
store for både studenter, lærere og arbeidsliv.
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