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Oppgradering og revisjon av overordnet del av nasjonale planer for høyere 

yrkesfaglig utdanning (HYU) 

Nasjonalt fagskoleråd ber med dette sektoren om innspill på utkast til overordnet del av 

nasjonale planer for høyere yrkesfaglig utdanning.  

Vi ber om at innspill sendes til post@diku.no, merket innspill overordnet del av nasjonale 

planer for HYU, innen 09.01.2020. 

 

Bakgrunnen for revisjonen  

Endrede kompetansebehov i arbeidslivet og ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning med 

tilhørende forskrift gjør at det er et stort behov for en gjennomgang og en oppdatering av 

eksisterende fagplaner innenfor fagskolesektoren. Kunnskapsdepartementet har derfor tildelt 

midler til oppgradering av eksisterende fagplaner for høyere yrkesfaglig utdanning. I den 

forbindelse har Nasjonalt fagskoleråd nedsatt en arbeidsgruppe som skal oppgradere den 

overordnede delen (tidligere generelle planer) og etter hvert arbeidsgrupper som skal oppgradere 

de nasjonale fagplanene innen helse- og oppvekstfag og tekniske fag.   
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Diku er sekretariat for fagskolerådet. 

e-post: fagskoleradet@diku.no 

 

 

Arbeidsgruppens mandat  

Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide en overordnet del for helse- og oppvekstfag og tekniske 

fag. Denne overordnede delen vil bli førende for den videre utarbeidelsen og oppgraderingen av 

nasjonale fagplaner for høyere yrkesfaglig utdanning innen helse- og oppvekstfag og tekniske 

fag.   

  

Hva er gjort til nå  

Det foreløpige dokumentet har blitt utarbeidet i løpet av to samlinger med noe planarbeid 

mellom samlingene. Arbeidet startet opp med to arbeidsgrupper, en for helse- og oppvekstfag og 

en for tekniske fag. Under felles gjennomgang av utført arbeidet kom det frem at det vil være 

formålstjenlig å utarbeide en felles overordnet del for helse- og oppvekstfag og tekniske fag.   

 

 

Vennlig hilsen 

 

Ingeborg Laukvik Margareth Haukås 

leder Nasjonalt fagskoleråd rådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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1. Om overordnet del 

Overordnet del gjelder for høyere yrkesfaglig utdanning, både offentlig og privat.  

 

Hensikten med overordnet del er at den skal beskrive vesentlige forhold som omhandler og berører 

høyere yrkesfaglig utdanning. Overordnet del skal være et godt arbeidsverktøy for både ansatte og 

studenter ved fagskoler og arbeidsliv, samtidig som det legger til rette for lokal tilpasning og 

handlingsrom. Dette handlingsrommet skal sørge for at utdanningene får den oppbygningen og det 

innholdet som er relevant for tematikk, lokalt arbeidsliv og fagskolens organisering og særegenhet. 

Overordnet del skal bidra til at utdanningsinstitusjonene tilbyr praksisnære og yrkesrettede 

utdanninger med høy relevans og faglig kvalitet. 

 

Overordnet del er, sammen med fagspesifikke planer, et retningsgivende dokument, som må leses i 

kontekst med aktuelle lover og forskrifter, samt veiledninger fra Nasjonalt organ for kvalitet i 

utdanningen (NOKUT). Lov om høyere yrkesfaglig utdanning ble iverksatt 01.07.2018. Lovens formål 

er å legge til rette for høyere yrkesfaglig utdanning av høy kvalitet og gode utdanningsvilkår for 

fagskolestudentene. Loven gjelder for akkreditert fagskoleutdanning og fagskolevirksomhet i riket. 

NOKUT fører tilsyn med kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning og akkrediterer fagskoleutdanning. 

Alle fagskoler skal ha et eget styre og en rektor. Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys 

akkreditert fagskoleutdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. 

 

Hovedmålgruppen for overordnet del er alle som har et ansvar og/eller er aktører innen høyere 

yrkesfaglig utdanning, slik som styret, ledelse, eiere, fagmiljø, administrasjon, studenter og 

arbeidsliv, samt andre interesserte.  
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2. Formål med høyere yrkesfaglig utdanning  

Høyere yrkesfaglig utdanning er yrkesrettet og gir oppdatert og spesialisert kompetanse som kan tas 

i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Studentene skal etter gjennomført utdanning 

ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling med klar forankring i 

arbeidslivet. De ulike fagskolene skal samarbeide med samfunns- og arbeidsliv for å utvikle 

utdanninger som sikrer den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny og oppdatert 

kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer. 

 

I fagskolesektoren arbeides det kontinuerlig med å gjøre høyere yrkesfaglig utdanning mer attraktiv, 

rekruttere flere studenter, skape større fagmiljø, ha et tettere samarbeid med arbeidslivet og at 

fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig. Fagskolene er nært knyttet til arbeidsliv, og 

gjennom samarbeid utvikler fagskolene seg i takt med den faglige, teknologiske utviklingen og nye 

trender og behov i samfunnet.  Fagskolene skal produsere kompetanse som samfunnet har behov 

for.   
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3. Verdigrunnlaget 

Fagskolestudenter har, gjennom sin skolegang i grunnskolen og videregående opplæring, fått en 

opplæring som har bygget på grunnleggende verdier som menneskeverd, identitet og kulturelt 

mangfold, kritisk tenkning og etisk bevissthet, skaperglede, engasjement og utforskertrang, respekt 

for naturen og miljøbevissthet, demokrati og medvirkning. Verdigrunnlaget i høyere yrkesfaglig 

utdanning er ikke definert i gjeldende lovverk. Det vil derfor være opp til hver enkelt fagskole selv å 

definere et verdigrunnlag som skal prege utførelsen av arbeidsoppgavene, samt bidra til en 

samlende retning preget av demokrati og inkludering for studenter, ansatte og samarbeidspartnere.  

 

Høyere yrkesfaglig utdanning skal i likhet med grunnskole og videregående opplæring være 

forankret i menneskerettighetene og skal bidra til å sikre studentenes vern og vilkår for gode 

læreprosesser. 

 

Høyere yrkesfaglig utdanning skal gi studentene forståelse av kritisk tenkning. Kritisk tenkning 

innebærer å bruke egen erfaring og innsikt på en undersøkende og systematisk måte i møte med 

konkrete praktiske utfordringer. Studentene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke 

kritisk om hvordan kunnskap utvikles og anvendes. De skal også kunne forstå at deres egne 

erfaringer, standpunkter og overbevisninger kan være ufullstendige eller feilaktige. Kritisk refleksjon 

forutsetter kunnskap, men gir samtidig rom for usikkerhet og uforutsigbarhet. Utdanningen bør 

derfor balansere respekt for etablerte arbeidsmetoder og den utforskende og kreative tenkningen 

som kreves for å utvikle ny kunnskap. Fagskolestudentene etter endt utdanning kan finne og henvise 

til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling; ha kunnskap om 

teorier, prosesser og verktøy som anvendes innenfor sitt fagområde; kan planlegge og gjennomføre 

yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav 

og retningslinjer og utveksle synspunkter om utvikling av god praksis. Etisk bevissthet er å veie ulike 

hensyn mot hverandre og er nødvendig for å være et reflektert og ansvarlig menneske. Utdanningen 

skal utvikle studentenes evne til å foreta etiske vurderinger og gjøre dem fortrolige med at etiske 

problemstillinger kan oppstå. Kritisk tenkning og etisk bevissthet er både en forutsetning for og en 

del av det å lære, og bidrar til at studentene utvikler god dømmekraft.  
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4. Samarbeid student – skole - arbeidsliv 

Fagskoleutdanningene preges av et trepartssamarbeid mellom student, skole og arbeidsliv i arbeidet 

med å legge til rette for arbeidslivsrelevans og kvalitetsutvikling i høyere yrkesfaglig utdanning. 

Dette sikrer et godt samarbeid for å utvikle fremtidsrettede og innovative utdanningsløp.  

 

 

Figur: Trepartssamarbeid 

 

 

  

Studentperspektivet

SkoleperspektivetArbeidslivet
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Studentperspektivet  

En framtidsrettet fagskole tar i bruk og videreutvikler den kompetansen som studentene har med 

seg når de kommer inn i studiet. Studentene i tekniske fag og helse- og oppvekstfag har i all 

hovedsak relevant arbeidserfaring eller fag - /svennebrev. Det betyr at utdanningen må bære preg 

av, og bygge videre på, den startkompetansen studentene har. Det er viktig å involvere studentene i 

utviklingsarbeid på et tidlig stadium i utdanningen. Med utviklingsarbeid menes læringsmiljø, 

kvalitetsarbeid, faglig utvikling, innovasjon og samarbeidsarenaer med arbeidslivet. Medvirkning i 

alle fora er en naturlig følge av studentdemokratiet. Det sikrer muligheten for påvirkning slik at 

utdanningen er i tråd med studentenes og arbeidslivets forventninger/krav til utdanningen.  

 

Studentene forventer at skolen involverer de i alle fora der det foregår utviklingsarbeid. Det gjelder 

alt fra undervisning, evaluering, fagråd, studieplaner og andre sammenhenger der dette tas opp. Det 

er viktig at studentene møter en fagskole som oppleves som relevant i forhold til det arbeidslivet 

studentene kommer fra. På den måten vil inngangskompetansen som studentene har fra 

arbeidslivet bli videreutviklet på fagskolen. 

 

Studentdemokrati  

Studentdemokratiet er viktig for at studentene kan påvirke sin studiehverdag, samtidig som det er et 

sentralt ledd i kvalitetsutviklingen på fagskolen. Fagskolestyret og skoleledelsen skal legge 

forholdene til rette slik at studentorganet kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Dette kan 

gjøres ved å informere studentene om studentorganets funksjon på skolen, og viktigheten av 

arbeidet til de tillitsvalgte i klassene og studentrådet. Det kan være enkle ting som å legge til rette 

for informasjon ved skolestart, tilgjengelig informasjon om studentorganet på nettsiden til skolen. 

Det er også viktig å stille lokaler til disposisjon.  

 

Fagskolen bør ha jevnlig møte med studentrådet. Gjerne en gang i måneden. Det bør sette opp en 

møteplan for møtet mellom skoleledelsen og studentrådet. Studentrådsleder og ledelsen bør ha 

jevnlig kontakt utover de fastsatte møtene. Studentene skal være representert i skolestyret. Det skal 

ikke føres fravær for studentens deltakelse i studentrådet, skolestyret eller annet studentpolitisk 

arbeid. 
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ONF - Organisasjonen for norske fagskolestudenter: 

Studentene kan engasjere seg i studentpolitisk arbeid gjennom Organisasjonen for norske 

fagskolestudenter. ONF er en partipolitisk uavhengig organisasjon som ivaretar fagskolestudentenes 

interesser lokalt og nasjonalt og er studentenes øverste talerør. Organisasjonen ble stiftet i 2012 og 

jobber for å fremme fagskolestudentenes interesser, rettigheter og vilkår mot beslutningstagere og 

samfunnet for øvrig. Studenter fra fagskolene kan velges til tillitsverv i ONF.  

Gjennom ONF er fagskolestudentene representert i en rekke råd og utvalg som angår 

fagskolesektoren. Studentene er representert i Nasjonalt Fagskoleråd samt alle de underliggende 

rådene, NOKUTs styre, styret i Fleksibel utdanning Norge. I tillegg til det bidrar ONF i mange 

arbeidsgrupper. 

 

Studiebarometeret for fagskolestudenter  

Studiebarometeret ble igangsatt av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og ble 

gjennomført for første gang i 2018. Dette er en undersøkelse som kartlegger studentenes opplevelse 

av utdanningskvaliteten. Hensikten er å formidle informasjon om studiekvalitet i fagskolen til 

studiesteder, studenter, potensielle søkere til fagskolen, myndigheter og andre aktører i sektoren. 

Studiebarometeret er et viktig verktøy å ta i bruk for å øke studiekvaliteten i høyere yrkesfaglig 

utdanning og det er riktig å engasjere alle studentene til å gjennomføre undersøkelsen for å få tall 

som representerer hele studentmassen. Når skolen bruker studiebarometeret i forbedringsarbeidet, 

er det viktig å involvere studentene for å finne ut av hvordan fagskolen kan forbedre resultatet til 

neste års undersøkelse.    
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Skoleperspektivet 

En fremtidsrettet fagskole organiserer seg på en slik måte at den inkluderer arbeidslivet og 

studenten i utviklingsarbeidet på skolen. Fagskolen bør være en lærende organisasjon som legger til 

rette for møteplasser og arenaer for å sikre samarbeid, yrkesrelevans og kvalitet i utdanningene. 

Pedagogiske prinsipper bør vektlegges ut fra fagskolens organiseringsform, samt tematikk i de ulike 

utdanningene.  

 

Pedagogiske prinsipper innen høyere yrkesfaglig utdanning 

Målet med fagskolen som en pedagogisk virksomhet, er å gi studentene en utdanning som bidrar til 

utvikling og tilegnelse av nye kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i form av 

læringsutbyttebeskrivelser. Kunnskaper handler om forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, 

prosedyrer innenfor fag, fagområder og / eller yrker. Videre handler ferdigheter om evnen til å 

anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter: kognitive, 

praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter. Generell kompetanse handler om å kunne 

anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise 

samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i studier og yrke. 

Læringsutbyttebeskrivelsene skal være i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) for 

livslang læring. Overordnede læringsutbyttebeskrivelser (O-LUB) utledes fra NKR og beskriver 

forventet læringsutbytte/kompetanse etter fullført utdanning. Læringsutbytte for de enkelte 

emnene (E-LUB) utledes fra O-LUB og viser forventet læringsutbytte/kompetanse etter hvert enkelt 

emne. 

 

Undervisningsformer og læringsaktiviteter 

Høyere yrkesfaglig utdanningen innebærer at studenten er i en prosess både i forhold til faglig og 

personlig utvikling. Gjennom pedagogisk ledelse skal studenten trekkes aktivt med i egen 

læringsprosess. Det forventes at den enkelte student viser initiativ og tar ansvar for egen læring og 

felles læringsmiljø. Studenten skal reflektere over egen læringsprosess gjennom hele utdanningen. 

Undervisningsformene og læringsaktivitetene skal være relevante og hensiktsmessige for å oppnå 

læringsutbyttet for den aktuelle utdanningen. Studenten har praktisk erfaring innen egne 

fagområder, og denne gir anledning til å legge til rette for erfaringsbaserte læringsformer. Variasjon i 

valg av læringsaktiviteter er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter både 

kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 
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Ekskursjoner. Gjennom ekskursjon eller en utflukt kan fagskolestudenter få et tettere forhold til 

arbeidslivet som en del av undervisningen eller prosjektoppgave. Ekskursjoner gjøres som regel av 

flere personer sammen, og har en faglig målsetning. Det kan gi førstehåndserfaring innen et felt, 

eller belyse et emne på måter som det ikke er mulig innenfor begrensingen satt av et klasserom. Det 

er viktig at en ekskursjon består av forarbeid, selve utflukten og et etterarbeid. Ekskursjon kan slik 

bidra til å ivareta fagskolens egenart og vekt på erfaringsbasert kunnskap.  

Vurdering 

Vurdering av læring 

Vurdering for læring 

Vurdering som læring 

Evaluering av det pedagogiske arbeidet 

Det pedagogiske arbeidet må planlegges og evalueres, og det er viktig å inkludere studenter og 

representanter fra arbeidsliv i dette arbeidet. For å sikre progresjon og utvikling, er det nødvendig 

med kontinuerlig evalueringsarbeid. Fagskolen vil på den måten kunne etablere seg et pedagogisk 

fundament for videre utvikling. 

Fagmiljø 

Et godt fagmiljø holder seg oppdatert om ny kunnskap om undervisning og læring, og initierer selv 

utvikling av blant annet undervisnings- og vurderingsmetoder tilpasset fagenes egenart og utvikling. 

Et solid fagmiljø vil i større grad kunne spille på flere ansattes fortrinn, kunnskap og kompetanse, og 

tiltrekke seg verdifulle ressurspersoner fra andre virksomheter og bedrifter. 

Fagskolen arbeider kontinuerlig med egen kunnskapsbase. Den utvikles gjennom et godt samarbeid 

med arbeidslivet. 

- Hospitere lærere ut i arbeidslivet  

- Etter og videreutdanning av lærere    

- Tverrfaglig samarbeid på skolen 

 

Fokusområder 

Fagskolene skal tilby høyere yrkesfaglig utdanning som er kunnskapsbasert og innovativ for å svare 

på samfunns- og arbeidslivets behov. Her er aktuelle fokusområder som bør trekkes inn i både 

planlegging og gjennomføring av utdanninger.  

• Bærekraftig utvikling – det grønne skiftet 

• Teknologiutvikling og digitalisering 

• Internasjonalisering og utveksling 
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• Innovasjon 

• Endringskompetanse 

• Kritisk tenkning og refleksjon 

• Demokrati og medborgerskap/medvirkning 

• Forskningsbasert utviklingsarbeid i fagskolen 

• Entreprenørskap 

• Teknologi og robotisering / industri 4.0  

 

Bærekraftig utvikling (ulike nivå; eksempelvis på utdanningsnivå hos fagskolen, sertifisering, som 

tematikk i utdanninger) 

Internasjonalisering og utveksling 

I en globalisert økonomi og med høy grad av mobilitet blant studenter og arbeidstakere vil 

internasjonalisering av utdanning bli stadig viktigere. Dette gjelder også fagskoleutdanningene.   
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5. Arbeidslivsperspektivet 

Den nære koblingen mellom læringsvei og karrierevei er et av de viktigste kjennetegnene på 

fagskolesektoren, derfor er "arbeidslivsrelevans" et nøkkelord når vi snakker om kvalitet i 

fagskoleutdanning. 

 

Det er viktig at fagskolen legger til rette for et godt samspill med arbeidslivet gjennom hele løpet slik 

at studentene kan gå tilbake til arbeidslivet etter at de er ferdige med en høyere yrkesfaglig 

utdanning og i enda større grad bidra til å styrke og videreutvikle bedriften/virksomheten. 

Arbeidslivet vil på den måten styrke innovasjon, nytenkning, digitalisering og omstilling på en 

systematisk måte. Samtidig må arbeidslivet forplikte seg til å følge opp de inngåtte avtaler med 

skolen. 

 

Et tett samarbeid mellom fagskolene og arbeidslivet er helt grunnleggende for kvaliteten i 

utdanningene. Det dreier seg om å etablere et planmessig samarbeid med fagskolesektoren, 

integrere høyere yrkesfaglig utdanning i virksomhetens rekrutterings- og kompetansepolitikk, bidra i 

opprettelse og utvikling av høyere yrkesfaglige utdanninger, og være læringsarena for 

fagskolestudenter. 

 

Fagskolens største styrke og kjernen i dens egenart er den nære relasjonen til aktørene i arbeidslivet, 

herunder både arbeidslivets parter, organisasjoner og mottakere. Den nære relasjonen og dermed 

arbeidslivsrelevansen kan styrkes på flere måter. På lokalt og regionalt nivå bør fagskoler inngå 

langsiktige og gjensidig forpliktende avtaler med relevante virksomheter. En viktig del av fagskolenes 

kvalitetsarbeid er å sørge for å være i de rette faglige nettverk og partnerskap med arbeidslivet, 

lokalt/regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Arbeidslivet er representert i fagskolestyret og bør også 

være representert i fagråd og faglige nettverk gjennom lærere som har sitt virke både i fagskolen og 

det mottakende arbeidslivet. Arbeidslivet bør involvere seg i utvikling av studietilbud og 

læringsutbyttebeskrivelser, utvikling av tilbud og ulike samarbeidsavtaler. Arbeidslivet kan også bli 

tydelige bestillere og brukere av fagskolekompetanse. Virksomheter bør tilby foredrag, bestille 

utviklingsprosjekter knyttet til ulike utfordringer i virksomheten, tilby praksisplasser, utvikle 

hospiteringsordninger og initiere nye fagområder. 

 

For å sikre fagskoleutdanningens arbeidslivstilknytning, bør fagskolene inngå samarbeidsavtaler med 

aktører i yrkesfeltet. Avtalene skal forankres på institusjonsnivå og linjenivå for å sikre kontinuitet i 
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avtaleforholdet fra skolens side. Institusjonen må sikre at avtalene tegnes på ledelsesnivå i bedrift 

eller aktuell virksomhet. 

 

Samarbeidsavtaler og intensjonsavtaler 

Samarbeidsavtaler og intensjonsavtaler kan være utformet på ulike måter. Det kan være generelle 

avtaler om gjensidig informasjonsutveksling som sikrer oppdatering på fagets utvikling eller 

endringer i arbeidslivet, eller det kan være konkrete avtaler om etter- og videreutdanning, 

praksisplasser, bedriftsutplassering, case fra arbeidslivet, ekskursjoner, gjesteforelesere og andre 

former for samarbeid. 

 

Fagråd 

Fagråd er ett eksempel på hvordan fagskoler kan organisere samarbeidet med arbeidslivet på. Enten 

de har etablert fag-, arbeidslivs- eller næringslivsråd. I disse fagrådene er samarbeidspartnere i de 

ulike fagene representert, sammen med ledelsen, fag- og studieansvarlige, faglærere og studenter. 

Samarbeid i fagrådene sikrer god kvalitet på studiene og yrkesrelevans gjennom tett dialog med 

offentlig sektor, næringsliv, bransjeorganisasjoner og helseinstitusjoner. I tekniske fag vedlikeholdes 

relasjonene til næringslivet blant annet gjennom samarbeid om hovedprosjekt. Innen helsefag 

vedlikeholdes relasjoner gjennom utplassering og veiledning i praksis. 

 

Høringsrunder på nye studieplaner 

Kartlegging av arbeidsliv/yrkesfelt for behov for nye utdanninger. I tillegg er det viktig at en fagskole 

sikrer at arbeidslivet kan gi høringsinnspill til nye studieplaner gjennom styringsgrupper, plangrupper 

og/eller referansegrupper knyttet til utarbeiding av nye studieplaner og revisjoner. 

 

Gjesteforelesere 

Samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv kan bidra til at man kan trekke erfaringer på tvers av 

disse læringsarenaene og gi studentene en bedre og mer relevant undervisning. En gjesteforeleser er 

en person fra arbeidslivet som har erfaring og avansert kunnskap om et bestemt emne eller område, 

og som fagskolen kan hente inn i en kortere periode. Fagskolene har mulighet til å hente inn folk fra 

arbeidslivet, næringslivet og det sivile samfunn som gjesteforelesere til både ordinær undervisning 

og til spesielle gjesteforelesninger/-seminarer. Bruk av gjesteforelesere vil redusere avstanden 

mellom utdanning og arbeid og det vil gi studentene utvidet kjennskap til arbeidslivet. Det er derfor 

viktig å gi personer fra ulike deler av arbeidslivet muligheten til å undervise i ulike fag. 
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Arbeidslivets organisering og organisasjoner 

Kunnskap om arbeidslivets organisering og arbeidslivets organisasjoner bør ha en plass i 

fagskoleutdanningene, og arbeidslivsorganisasjonene bør inviteres med i informasjonsarbeidet i 

skolen om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Et viktig element i arbeidslivsrelevansen er å kjenne til 

den norske modellen, betydningen av et organisert arbeidsliv og arbeidsmiljølovens bestemmelser 

for medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet.  

 

Arbeidslivet i oppgaveskriving 

Mange studenter velger oppgaver (caseoppgaver, semesteroppgave, hovedprosjekt) som er 

relevante for arbeidslivet. Enten har de selv valgt en slik oppgave, eller så har den faglige veilederen 

anbefalt dette eller så har arbeidslivet selv kommet med forespørsel om dette. Det er derfor vanlig 

at studenter skriver oppgaver på oppdrag eller i samarbeid med bedrift/offentlig virksomhet. Men 

det er også viktig at fagskolene styrker tilretteleggingen av mulighetene for å skrive oppgaver i 

bedrifter og organisasjoner. 

 

Fagdager 

Fagdager er ofte en svært viktig møteplass og brukes for å ta opp relevante tema som er relevante 

for fagskoleutdanningene og for arbeidslivet. Tema kan være knyttet til hvordan ulike digitale 

løsninger og ny teknologi er med på å endre hvordan det bygges i Norge i dag, og hvordan den 

fysiske byggeplassen digitaliseres. Eller tema kan være velferdsteknologi. Slike fagdager gjør det 

mulig for bedrifter og virksomheter å profilere seg overfor studentene og fagmiljøene på fagskolen. 
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6. Begreper 

Begrep  Definisjon  

Akkreditering   Det er en faglig kvalitetsgodkjenning av fagskoletilbudet, vesentlige 

endringer i fagskoletilbudet eller fagområde etter bestemte kriterier. 

Akkreditert fagskoleutdanning skal være i samsvar med Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk. Bare tilbud som er akkrediterte av NOKUT 

kan kalles høyere yrkesfaglige utdanninger, og de som har 

akkrediterte fagskoletilbud, kan da kalle seg fagskoler. 

Arbeidsmengde (normert)  Mellom 1500 og 1800 timer pr. hele studieår som omfatter all 

lærerstyrt veiledning/undervisning, praksis og beregnet egenarbeid 

for studentene.  

Arbeidsplan/emneplan/ 

framdriftsplan 

Betegnelse på plan som beskriver fremdriften for læringsarbeidet 

innen et emne.  

Fagfelt  Betegnelse på en enhet i hovedinndelingen av fagskoleutdanningen, 

for eksempel fagfelt helse og oppvekst.  

Fagretning  Betegnelse på enhet i underinndelingen av et fagfelt, for eksempel 

helse.  

Studiepoeng Det er betegnelsen på et mål som brukes for å beskrive hvor 

omfattende et fag eller et studium i høyere yrkesfaglig utdanning er. 

Ett års fulltidsstudium utgjør 60 studiepoeng. 

Ferdigheter  Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er 

ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og 

kommunikative ferdigheter. 

Fordypning   Betegnelse på enhet i underinndelingen av en fagretning, for 

eksempel livsstil- og kroniske sykdommer.  

Generell kompetanse  Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike 

situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til 

refleksjon og kritisk tenkning i studier og yrke. 

Grunnlagsemner  Betegnelse på emner som er felles for flere fordypninger under en 

fagretning.  

Hovedprosjekt  Betegnelse på avsluttende prosjektarbeid som legges til siste del av 

opplæringen og vurderes separat.  
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Kunnskaper  Forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer 

innenfor fag, fagområder og/eller yrker.  

Kvalifikasjon   

  

Dokumentert læringsutbytte på et visst nivå. Læringsutbyttet er 

vurdert etter bestemte kriterier og formelt godkjent av en ansvarlig 

myndighet.  

Kvalifikasjonsrammeverk  Det beskriver læringsutbyttet for de ulike nivåene i høyere 

utdanning. Det er slik sett en samlet, systematisk og nivådelt 

beskrivelse av kvalifikasjoner oppnådd i henhold til fastsatt 

læringsutbytte. Fagskoleutdanning er i dag plassert på nivå 5. 

Livslang læring   

  

Den opplæring og tilegnelse av kunnskaper som mennesker opplever 

hele livet og som resulterer i økt kunnskap, ferdigheter, kompetanse 

og kvalifikasjoner. 

Læringsutbytte   

  

Det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en 

læringsprosess. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, 

ferdigheter og generell kompetanse. 

Minste resultatbærende enhet 

(modul, fag, emne, enhet, 

sertifikat)  

De minste resultatbærende enhetene som gir uttelling i form av 

studiepoeng. Med minste resultatbærende enhet menes alle 

enheter som gir en selvstendig karakter, og som studenten må bestå 

for å få godkjent et vitnemålsgivende utdanningstilbud. Enhetene 

kan variere i omfang og skal fremkomme i vitnemålet. Hva som 

anvendes som begrep for den minste resultatbærende enheten, 

varierer fra fagskole til fagskole (modul, fag, emne, enhet, 

sertifikat).  

Nasjonal plan for en spesifikk 

fagskoleutdanning 

Generell betegnelse på en plan som beskriver den enkelte 

fordypning ned på emnenivå. Betegnelse på plan som inneholder 

overordnet læringsutbyttebeskrivelser for utdanningen, 

organisering, arbeidsformer, vurdering, eksamensordning, 

dokumentasjon etc.  

Realkompetanse   

  

Dokumentert kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse tilegnet 

uavhengig av læringsarena, gjennom formell, ikke-formell og 

uformell læring. Formell læring er den vurdering som skjer i 

utdanningssystemet, eventuelt for annet autorisasjons- og/eller 

sertifiseringsformål, ikke-formell læring er strukturert opplæring 
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gjennom kurs og andre tilbud som ikke inngår i utdanningssystemet. 

Uformell læring skjer gjennom livet på arenaer som ikke først og 

fremst er beregnet på strukturert læring, gjennom yrkespraksis, 

ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid eller lignende.  

Realkompetansevurdering  Måling av realkompetansen opp mot kriterier fastsatt i gjeldende 

studieplan. Realkompetansevurdering kan gi grunnlag for opptak til 

høyere yrkesfaglig utdanning eller fritak for emner som del av en 

fagskoleutdanning.  

Studieplan  Betegnelse på den enkelte skoles plan for tilbudet basert på nasjonal 

plan. Denne planen utgjør den faglige delen av skolens NOKUT-

søknad.  


