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Høringsbrev om nasjonal plan – generell del – høyere yrkesfaglig utdanning 

Høsten 2019 startet Nasjonalt fagskoleråd og de nasjonale fagrådene arbeidet med å 

oppgradere nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning, generell del. Det er lagt opp til 

en åpen og bred involvering av sektoren. Det har vært arrangert en innledende 

innspillsrunde og med bakgrunn i tilbakemeldingene har arbeidsgruppen utarbeidet et 

forslag som nå sendes på høring.  

 

Høringsfristen er: 19.02.2020 

 

Høringsdokumentet er lagt ved dette brevet og tilgjengelig på Nasjonalt fagskoleråds 

nettside under: Nasjonale planer 

 

Oppbygging og strukturering av høringsinnspillene 

Arbeidsgruppen ønsker tilbakemelding på innhold, struktur, oppbygging, formuleringer, noe 

som mangler, noe som bør tas bort, noe som bør utdypes eller kortes ned.  

I tillegg er det foreslått to titler på dokumentet. Høringsinstansene bes komme med innspill 

på disse.  

Arbeidsgruppen jobber med en liste over aktuelle begrepsavklaringer for fagskolesektoren 

og vil gjerne ha innspill på hvilke begreper som bør være med.   

 

Innsending av høringssvarene  

Høringsuttalelser sendes til post@diku.no og merkes med «høringssvar – nasjonal plan, 

generell del» 
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Høringsseminar 

Nasjonalt fagskoleråd arrangerer et høringsseminar 11. februar, klokken 10.00 – 12.15, på 

Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Her vil arbeidsgruppen informere om og svare på spørsmål 

knyttet til høringsforslaget. Seminaret blir strømmet. Påmelding og lenke til strømming på 

Nasjonalt fagskoleråds nettside: Høring – generell del.  

 

Vennlig hilsen  

Ingeborg Marie Østby Laukvik 

Leder Nasjonalt fagskoleråd 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke handskrevne signaturer. 

 

 

Vedlegg: 

Høringsdokument – nasjonal plan – generell del – høyere yrkesfaglig utdanning 
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1. Veiledende plan for høyere yrkesfaglig utdanning  

Veiledende plan for høyere yrkesfaglig utdanning gir anbefalinger for offentlige og private fagskoler 

innen helse- og oppvekstfag og tekniske fag. Planen omhandler formål og gir anbefalinger om 

verdigrunnlag for høyere yrkesfaglig utdanning. Videre skal planen gi en framstilling av hvordan 

fagskolene kan involvere arbeidslivet og studentene for å samarbeide om utvikling og gjennomføring 

av utdanningene. Hensikten med en slik veiledende plan er å skape en felles retning for aktører innen 

høyere yrkesfaglig utdanning og samtidig legge til rette for lokal tilpasning og handlingsrom. Dette 

handlingsrommet skal sørge for at utdanningene får den oppbygningen, organiseringen og det 

innholdet som er relevant for fag og tematikk, lokalt arbeidsliv og utdanningens egenart. 

Anbefalingene gitt i denne planen er ikke rettslig bindende for fagskolene. Den veiledende planen, 

sammen med nasjonale planer for de ulike utdanningene, må leses i kontekst med aktuelle lover og 

forskrifter, samt veiledninger fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).  
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2. Formål med høyere yrkesfaglig utdanning  

Høyere yrkesfaglig utdanning ligger på nivå over videregående opplæring. Den er yrkesrettet, og 

studentene tilegner seg en 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. Høyere yrkesfaglig utdanning har 

som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ og ansvar i yrkesutøvelsen. De ulike 

fagskolene skal utvikle utdanninger som sikrer den enkelte students og arbeidslivets evne til å møte 

endring og behov for oppdatert kompetanse.  

 

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

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

beskrevet som læringsutbyttebeskrivelser. Kunnskaper handler om forståelse av teorier, fakta, 

begreper, prinsipper og prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker. Ferdigheter omhandler 

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

kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter. Generell kompetanse er å kunne 

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

ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.  

 

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning trådte i kraft 01.07.2018. Lovens formål er å legge til rette for 

høyere yrkesfaglig utdanning av høy kvalitet og gode utdanningsvilkår for studentene. Nasjonalt organ 

for kvalitet i utdanning (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. 
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3. Verdigrunnlag 

Studenter i høyere yrkesfaglig utdanning har med seg grunnleggende verdier fra grunnskole, 

videregående opplæring og/eller via egen arbeidserfaring og yrkespraksis. Verdigrunnlaget for høyere 

yrkesfaglig utdanning er ikke definert i gjeldende lovverk. Utarbeidelsen av et verdigrunnlag kan bidra 

til en samlende retning på den enkelte fagskole. Det vil være opp til hver enkelt fagskole å utforme et 

verdigrunnlag i tråd med lover og forskrifter.  

 

Verdigrunnlaget for høyere yrkesfaglig utdanning bør være preget av demokrati og inkludering, og 

bidra til å sikre studentenes vilkår for gode læringsprosesser. Høyere yrkesfaglig utdanning bør bidra 

til å utvikle studentenes evne til refleksjon, kritisk tenkning og etisk bevissthet. Refleksjon innebærer 

å se tilbake på ulike erfaringer eller situasjoner, for så å tenke grundig gjennom hva som kunne være 

årsaken til utfallet i situasjonen. Refleksjon kan bidra til at studentene lettere ser seg selv og sine 

handlinger i ulike situasjoner. Dette kan gi studentene bedre innsikt i, og forståelse for egne 

holdninger og handlinger, og derav øke muligheten for utvikling av egen yrkesutøvelse. Kritisk 

tenkning handler om å bruke egen erfaring og innsikt på en undersøkende og systematisk måte i møte 

med konkrete 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. Etisk bevissthet er å veie ulike 

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

yrkesfaglig utdanning bør utvikle studentenes evne til å foreta etiske vurderinger og gjøre dem bevisst 

på etiske problemstillinger. Refleksjon, kritisk tenkning og etisk bevissthet er en forutsetning for og en 

del av det å lære, og bidrar til at studentene utvikler god dømmekraft. Fokus på bærekraftig utvikling, 

knyttet til miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft, bør ligge som et fundament i høyere yrkesfaglig 

utdanning. Studentene bør tilegne seg kompetanse til å møte miljømessige utfordringer i samfunnet.  

 

En viktig del av verdigrunnlaget er også fagskolenes egenart som arbeidslivets skole. Sentralt her står 

trepartssamarbeid mellom fagskolen, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter. Lokalt betyr 

dette at arbeidslivets parter og kommunale- og fylkeskommunale myndigheter/politikere 

samarbeider tett med fagskolen gjennom representasjon i styrer, råd og utvalg og andre 

samarbeidende organer.  
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4. Samarbeid arbeidsliv - studenter - fagskole 

Høyere yrkesfaglig utdanning bør kontinuerlig arbeide for å være en attraktiv, fremtidsrettet, 

innovativ aktør som har et tett samarbeid med arbeidslivet. Studentene har en viktig rolle i å bidra til 

utvikling av fagskolen gjennom sin deltakelse i studentdemokratiet, fagskolestyret, fagråd og utvalg. 

Dette samarbeidet og deltakelsen fra studentene er helt avgjørende for utviklingen av 

fagskoleutdanningenes kvalitet og arbeidslivsrelevans. Ved å legge til rette for møteplasser for 

samarbeid mellom arbeidsliv, studenter og fagskole kan høyere yrkesfaglig utdanning utvikle seg i takt 

med den faglige, teknologiske utviklingen og nye trender og behov i samfunnet. 

 

Figuren under illustrerer viktigheten av kontakten mellom de tre partene for å skape et solid 

samarbeid. Videre symboliserer figuren at arbeidslivet og studentene kan ses på som et fundament 

for fagskolen. Kontakt og samarbeid mellom partene bidrar til å heve fagskolens kvalitet og posisjon.  

  

 

Figur: Samarbeid i høyere yrkesfaglig utdanning. 

  

Fagskolen

StudenterArbeidsliv
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5. Samarbeid med arbeidslivet  

Fagskolens styrke og kjernen i dens egenart er den nære relasjonen til og samspill med partene i 

arbeidslivet. Fagskolen er arbeidslivets skole. For å sikre fagskoleutdanningens kvalitet og 

arbeidslivstilknytning bør fagskolene legge til rette for samarbeid og inngå samarbeidsavtaler med 

aktører i arbeidslivet. Avtaler etter initiativ fra faglærere og bedriftsledere bør forankres i bedrift og 

på institusjonsnivå for å sikre kontinuitet i avtaleforholdet. Slik kan en oppnå gjensidig forpliktelse 

mellom arbeidsliv og fagskolen.  

 

Representanter fra arbeidslivet er representert i fagskolestyret. Fagskolen bør delta i faglige nettverk 

i arbeidslivet. Arbeidslivet bør være involvert i utvikling av studietilbud og læringsutbyttebeskrivelser.  

Arbeidslivet bør tilby foredrag, bestille prosjekter knyttet til ulike utfordringer i virksomheten, tilby 

praksisplasser og utvikle hospiteringsordninger.  Fagskolen bør aktivt synliggjøre høyere yrkesfaglig 

utdanning slik at bedrifter og virksomheter kan utarbeide en rekrutterings- og kompetansepolitikk 

hvor fagskolen er en aktør. 

Fagråd 

Fagråd er en møteplass for arbeidslivet, studenter og fagskolen. Fagrådene bidrar til utvikling og 

videreutvikling av utdanninger. I disse fagrådene er relevante samarbeidspartnere fra arbeidslivet 

representert, sammen med studentrepresentanter, fagansvarlige, faglærere og skoleledelsen. 

Jevnlige møter i fagråd sikrer god kvalitet på studiene og arbeidslivsrelevans gjennom tett dialog med 

offentlig sektor, næringsliv, bransjeorganisasjoner og helseinstitusjoner. 

Fagdager og karrieredager 

Fagdager og karrieredager kan være viktige møteplasser for arbeidslivet, studenter og fagskolene. 

Fagdager kan belyse tema som er relevante for fagskoleutdanningene og for arbeidslivet, for å 

oppdatere utdanningene i forhold til utviklingen i arbeidslivet. Karrieredager kan gjøre det mulig for 

bedrifter og virksomheter å profilere seg overfor studentene og fagmiljøene på fagskolen. 

Prosjekter med arbeidslivstilknytning 

Fagskolene og arbeidslivet bør legge til rette for mulighetene for å skrive oppgaver i arbeidslivet. 

Studenter bør kunne velge oppgaver (caseoppgaver, semesteroppgave, hovedprosjekt) som er 

relevante for arbeidslivet, på oppdrag og i samarbeid med arbeidslivet.  
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Forelesere med arbeidslivstilknytning 

En ekstern foreleser er en person fra arbeidslivet som har erfaring og spisskompetanse knyttet til 

fag/emne. Fagskolene har mulighet til å engasjere folk fra arbeidslivet til ordinær undervisning. Bruk 

av eksterne forelesere vil redusere avstanden mellom utdanning og arbeid. På samme måte vil 

faglærere som også har en arbeidstilknytning til yrkesfeltet kontinuerlig kunne bidra med oppdatert 

kompetanse i undervisningen.  

Organisert arbeidsliv 

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.  
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6. Samarbeid med studentene  

Studentene forventer at kompetansen som de har med seg inn i studiet tas i bruk og videreutvikles. 

Utdanningen må bygge videre på den startkompetansen studentene har med seg fra arbeids-/ 

næringslivet. Det er viktig at studentene møter en fagskoleutdanning som oppleves som relevant i 

forhold til det arbeidslivet studentene kommer fra. 

 

Studentdemokrati  

Studentdemokratiet er viktig for at studentene kan påvirke sin studiehverdag og bidra til utvikling av 

fagskolen og utdanningskvaliteten. Studentene velger selv om de ønsker å opprette et studentorgan. 

Dette er viktig for et velfungerende studentdemokrati. Fagskolens ledelse og administrasjon har 

ansvar for å legge forholdene til rette for at studentorganet blir hørt i alle saker som angår studentene. 

Fagskolens ledelse og administrasjon skal informere studentene om studentorganets funksjon på 

fagskolen, og betydningen av arbeidet til de tillitsvalgte og studentrådet. Det kan være enkle ting som 

for eksempel å legge til rette for informasjon ved studiestart eller gjøre tilgjengelig informasjon om 

studentorganet på nettsiden til fagskolen. Studentorganet velger selv et studentrådsstyret blant de 

tillitsvalgte studentene. Ledelsen og/eller administrasjonen på fagskolen skal ha jevnlige møter med 

studentrådsstyret, og det bør settes opp en felles møteplan. Studentrådsleder og ledelsen bør ha 

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

skal ikke føres fravær for studentens deltakelse i fagskolestyret, som tillitsvalgt i studentorganet 

og/eller annet studentpolitisk arbeid. 

 

ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter 

Studentene kan engasjere seg i studentpolitisk arbeid gjennom Organisasjon for norske 

fagskolestudenter (ONF). ONF er en partipolitisk uavhengig organisasjon som ivaretar 

fagskolestudentenes interesser lokalt og nasjonalt, og er fagskolestudentenes øverste organ. 

Organisasjonen ble stiftet i 2012 og jobber for å fremme fagskolestudentenes interesser, rettigheter 

og vilkår mot beslutningstagere og samfunnet for øvrig. Alle studenter fra fagskolene kan velges til 

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

fagskolesektoren nasjonalt, lokalt og internasjonalt.  
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7. Faglig og pedagogisk forankring 

Undervisning handler om lærerens tilrettelegging for læring. Pedagogiske prinsipper bør vektlegges ut 

fra utdanningens organisering, samt fag og tematikk i de ulike utdanningene. Yrkespedagogisk 

læringsarbeid skal være forankret i arbeidslivets og samfunnets reelle kompetansebehov.  

 

I møte med voksne studenter bør voksenpedagogiske prinsipper ligge til grunn for undervisningen. 

Studentene skal oppleve læringen som relevant og målrettet for å imøtekomme studentenes behov 

og forventinger. De voksne studentene bringer med seg livserfaring som de bygger videre på i 

utdanningen og de ønsker at læring skal bidra til problemløsning i deres yrkesutøvelse. Ved å kartlegge 

studentens læreforutsetninger kan fagskolene tilby en egnet, individuell tilrettelegging. Studentene 

bør motiveres og aktivt trekkes med i egen læringsprosess. Undervisningsformene og 

læringsaktivitetene bør være relevante, varierte og konkrete for å oppnå læringsutbyttet for den 

aktuelle utdanningen. Et nært samarbeid mellom fagskole, arbeidsliv og studenter kan bidra til å 

utvikle og styrke kvaliteten i utdanningene. Eksempelvis kan praksis, bedriftsbesøk, ekskursjon og 

eksterne forelesere trekkes inn i det faglige og pedagogiske arbeidet. Hensikten med praksis er at 

studentene skal oppnå optimal kompetanse for å kunne møte kravene fra yrkeslivet og være klare til 

å gå rett inn i arbeid etter studiene. Erfaring fra praksisfeltet gir en verdifull plattform for videre læring, 

og studentene kan gjennom praksisperioden komme i en god dialog med potensielle arbeidsgivere. 

 

Kunnskap om og anvendelse av ulike vurderingsformer skal måle studentenes læringsutbytte, samt 

bidra til videre læring hos studentene. Formativ vurdering (vurdering for læring) er underveisvurdering 

blant annet i form av veiledning, tilbakemeldinger og framovermeldinger som skal bidra til å forme 

læring en og stimulere til fortsatt læring og utvikling hos studentene. Summativ vurdering (vurdering 

av læring) innebærer en oppsummering av og kontroll med hva studentene har lært. Vurdering som 

læring handler om å bruke vurdering som en metode for at studentene skal reflektere over egen og 

andres læring. Fagskolen bør arbeide kontinuerlig med egen kunnskapsbase, som er det faglige 

fundamentet som utdanningene bygger på, for å utvikle undervisnings- og vurderingsformer tilpasset 

fag og tematikk, utdanningens organisering og egenart.  

 

Det er gode muligheter for fagskoler å øke kvaliteten på opplæringen gjennom internasjonalt 

samarbeid med andre skoler og bedrifter. Spesielt gjennom EUs utdanningsprogram Erasmus+ er det 

gode muligheter for erfaringsoverføring av læringsmetoder og utviklingsprosjekt. Ansatt- og 

studentmobilitet kan brukes som et verktøy for å gjøre fagskolen mer attraktivt.  
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