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Hva innebærer en fagområdeakkreditering?

• Samfunnet kan ha tillit til at fagskolen har kompetanse til selv å akkreditere sine 

fagskoleutdanninger innenfor det akkrediterte fagområdet.

• Fagskolen Innlandet: «NOKUT har i dag tildelt oss fagområdeakkreditering innen 

teknologifag. - Dette er et kvalitetsstempel som har stor betydning for oss, sier 

rektor Gard Tekrø Rolid.



Hva innebærer en fagområdeakkreditering?

• Rutiner og ansatte som kan forvalte en selvakkrediteringsfullmakt.

• Forankring i yrkesfeltet

NOKUT om Fagskolen Innlandet: «godt samarbeid med lokale teknologibedrifter var 

ei av årsakene til at fagskolen no kan smykke seg med si andre 

fagområdeakkreditering».

• Solid fagmiljø ved fagskolen



Ny fagskoletilsynsforskrift og ny veileder 

• Krav til et akkreditert fagområde (kap. 3)

• Tidligere krav til institusjonsnivået utgår, herunder krav til et fungerende 

kvalitetssystem 

• Rutiner for etablering og utvikling av utdanninger (kap. 4)  blir fortsatt vurdert 

• Ny veileder: https://www.nokut.no.



Ny fagskoletilsynsforskrift

• Krav til et akkreditert fagområde (kap. 3)

• Tidligere krav til institusjonsnivået utgår, 

herunder krav til et fungerende kvalitetssystem 

• Rutiner for etablering og utvikling av utdanninger 

(kap. 4)  blir fortsatt vurdert 

• Ny veileder: https://www.nokut.no.



Krav til akkreditert fagområde § 3

Kravene til akkreditert fagområde

• fagområdets avgrensning

• fagmiljø

• samarbeid med yrkesfeltet

• strategi



- Beskrive prosessen fra idé til vedtak

- Hvem har kompetanse til å gjøre faglige vurderinger?

- Hvem har myndighet til å akkreditere?

- Kravet blir vurdert av NOKUT før søknaden oversendes sakkyndige

Rutiner for å etablere og endre utdanninger § 4-2



• Forventer at kvalitetsarbeidet er i tråd med kravene i kap. 4

• NOKUT ønsker å ha ført tilsyn med kvalitetsarbeidet for alle som får 

fagområdeakkreditering

• Tilsyn skal ikke være noen bremsekloss for vurderingen av søknad

Tilsyn med kvalitetsarbeid



Hvordan søker dere om fagområdeakkreditering?

• Søknadsfrist 1. november

• Bruk søknadsskjema på nettsidene våre.

• Send søknaden til postmottak@nokut.no.

• Ta gjerne kontakt med oss på fagskole@nokut.no dersom dere trenger 

søkerveiledning eller mer informasjon om fagområdeakkreditering.

• Meld fra innen 1. mai.

mailto:postmottak@nokut.no
mailto:fagskole@nokut.no

