
 

 

Fagskolekonferansen 2019 

Tema: Fagskolenes kobling til arbeidslivet 

 

Torsdag 7. november - Seminar om søknadsskriving  
Start Slutt   

09:30 10:00 Registrering og formiddagsmat 

10:00 11:30 

Utviklingsmidler for høyere yrkesfaglig utdanning 

I sesjonen får deltakerne en innføring i søknadskriterier og tips til søknadsskriving.  

Målet er at deltakerne skal være godt forberedt til neste søknadsrunde. 

Rom: Jan Mayen 3  
11.30 11:50 Pause – rundstykke og frukt 

11:50 13:00 

Utdanningskvalitetspris for høyere yrkesfaglig utdanning 

Vinneren av utdanningskvalitetsprisen for 2018 presenterer sitt tiltak: Robotisering 

av læringsarena - operasjonalisering av Industri 4.0 - Fagskolen Innlandet.  

I sesjonen får deltakerne en innføring i nominasjonskrav og tips til nominering. Målet 

er at deltakerne skal være godt forberedt til neste nominasjonsrunde. 

Rom: Jan Mayen 3 

13:00 13:45 Lunsjbuffet 

13:45 16:00 

Erasmus+ for høyere yrkesfaglig utdanning 
I sesjonen Erasmus+ får deltakerne en innføring i programmet og mulighetene for 
høyere yrkesfaglig utdanning. Det vil bli fokus på det praktiske knyttet til ordningene 
og søknadsskriving. Målet er at deltakerne skal være bedre forberedt på å utarbeide 
en søknad til utlysningen for 2020. 
Rom: Jan Mayen 3  

 

Treretters middag på Thon Hotel Arena kl. 1930 

Meny: 

Forrett:  
Gresskarsuppe med gresskarkjerner og trøffelrømme (melk) 
Hovedrett:  
Laks med fennikel, sherrytomat-salat tilsmakt med balsamico, reker og skalldyrssaus (melk, fisk og 
skalldyr) 
Dessert:  
Bringebær og mandelkake med mangocoulis (mandel, egg, hvetegluten og melk). 
 

 

  



 

 

Fredag 8. november – Fagskolekonferansen  
 Konferansier Else Kathrine Nesmoen, 

seksjonsleder for utdanning og arbeidsliv Diku 

Start Slutt   

09:30 10:00 Registrering og formiddagsmat  

10:00 10:10 
Kunstnerisk innslag  
Rom: Jan Mayen 1 

10:10 10:15 
Velkommen 
Gro Tjore, assisterende direktør, Diku 
Rom: Jan Mayen 1  

10:15 10:25 
Nasjonalt fagskoleråd – Kvalitet og vekst i høyere yrkesfaglig utdanning 
Ingeborg Marie Østby Laukvik, leder Nasjonalt fagskoleråd 
Rom: Jan Mayen 1  

10:25 10:45 

Hvordan står det til i sektoren? Presentasjon av Tilstandsrapport 2019 

Margrete Søvik, seniorrådgiver Diku 

Carl Endre Espeland, seniorrådgiver Diku 

Rom: Jan Mayen 1 

10:45 11:05 

Studiebarometeret for fagskolene 

NOKUT gir en kort introduksjon til Studiebarometeret og presenterer 

hovedfunn fra årets undersøkelse. Fokuset vil være på studentenes opplevelse 

av tilknytning til arbeidslivet i utdanningen og deres videre utdanningsplaner. 

Ole-Jacob Skodvin, analysedirektør NOKUT og Magnus Strand Hauge 

prosjektleder NOKUT 

Rom: Jan Mayen 1 

11:05 11:15 
Studiebarometeret for fagskoler - hva mener studentene?  
Wictor Jensen, leder Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) 
Rom: Jan Mayen 1  

11:15 11:30 

Hvordan sikre en god kobling til arbeidslivet i utdanningen?  
Erfaringer fra Fagskolen Tinius Olsen i jakten på arbeidsrelevant utdanning. 
Hvordan bygge relasjoner og samhandlingsmetoder som er effektive og varige. 
Eirik Hågensen, rektor Fagskolen Tinius Olsen 
Rom: Jan Mayen 1 

11:30 11:45 Pause – 1/2 rundstykke og frukt 

 

 

Programmet fortsetter på neste side→  

 

 

 

 

 

 



 

 

Fredag 8. November – programmet fortsetter 

Start Slutt   

11:45  12:45 

Parallelle sesjoner: 

1. Internasjonalisering i høyere yrkesfaglig utdanning 
I sesjonen om internasjonalt samarbeid får du presentert erfaringer med 
Erasmus+. Blant annet kommer John Stav fra NTNU for å fortelle utviklingen av 
mentor-ordningen i den blå næringen. John har også en bred erfaring fra andre 
Erasmus+prosjekt som han vil dele med oss. Vi får også høre fra Eirik Hågensen 
fra Tinius Olsen som kommer for å gi innsikt i hvordan de fikk gjennom sitt 
DIRTT-prosjekt - den første fagskolen som har fått midler til strategisk 
partnerskap gjennom Erasmus+. Sist, men ikke minst, vil Knut Erik Beyer-
Arnesen redegjøre gi oss innsikt i et internasjonalt nettverk for høyere 
yrkesfaglig utdanning. Rom: Jan Mayen 1 

2. En forenklet akkrediteringsprosess 
I sesjonen legger NOKUT frem forslag til en prosess for forenklet akkreditering 
av fagskoleutdanning, med planlagt oppstart 1. mars 2020. Vi ber sektoren om 
innspill til prosessen. 
Mari Barwin, seniorrådgiver seksjon for studieprogram NOKUT 
Rom: Spitsbergen 

3. Vestfoldmodellen for nettutdanninger 
I sesjonen om Vestfoldmodellen får du presentert en beskrivelse av modellen, 
utfordringer som er oppstått, erfaringer og hvordan Fagskolen i Vestfold ser for 
seg videre utvikling av modellen.  
Vivian M. Luth-Hanssen, utviklingsleder Fagskolen i Vestfold 
Rom: Jan Mayen 3 

4. Dypdykk i resultater fra Studiebarometeret 
NOKUT gir et dypdykk i analyser gjort på data fra Studiebarometeret med fokus 
på arbeidslivstilknytning og studentmedvirkning. ONF vil kommentere 
analysene og snakke om studentenes perspektiv på studentmedvirkning mm. I 
tillegg vil dere få tips til hvordan dere kan bruke data fra Studiebarometeret i 
arbeidet på deres egen fagskole. 
Rom: Jan Mayen 2 

12:45 13:45 Lunsjbuffet 

13:45 14:00 

Bransjeprogrammet viser vei for fremtidens fagskole 
Kjetil Tvedt, koordinator for bransjeprogrammet og fagsjef for kompetanse i 
Norsk Industri 
Rom: Jan Mayen 1 

14:00 14:15 
Fagskolen, hva nå? 
Morten Rosenkvist, ekspedisjonssjef Kunnskapsdepartementet 
Rom: Jan Mayen 1 

14:15 14:30 
Utdeling av Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 
Tom Erlend Skaug, statssekretær 
Rom: Jan Mayen 1 

14:30 14:50 Vinneren forteller 

14:50  15:00 God helg og vel hjem 

 


