
En samtale mellom Nasjonalt fagskoleråd og 
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter

Fagskolekonferansen 2021
Fagfolk for fremtiden – hva nå?



STUDENTENE
Organisering gir styrke



En sterkere studentorganisasjon



Studentdemokrati
• Et velfungerende studentdemokrati vil sikre at studentenes stemme blir hørt i de sakene 

som angår dem. Dette vil føre til at studentene får en best mulig studiehverdag hvor både 
de faglige og psykososiale forholdene ivaretas.

• Studiebarometeret 2021: Medvirkning og muligheten til å påvirke egen studiehverdag er 
det fagskolestudentene er minst fornøyde med.

• – Jeg håper at fagskolene i tiden fremover vil gå nøye gjennom resultatene fra eget 
studiested, involvere studentene og fokusere på medvirkning slik at vi får til et godt 
samarbeid og gode løsninger på de utfordringene som vi ser gjennom studiebarometeret, 
sier Skau.



Nasjonalt studentombud

• I 2019 lagde vi sammen med Nasjonalt fagskoleråd en rapport som 
utredet behovet for og hvordan denne ordningen bør se ut. 

• Dette behovet har bare økt siden da, og vi ser flere dårlige løsninger i 
dag som ikke ivaretar rettssikkerheten til studentene. Utfordringene 
knytter seg særlig til juridisk kompetanse og tilgjengelighet. 

• Et nasjonalt studentombud vil sikre at alle fagskolestudenter mottar 
samme kvalitet på rådgivningen, uavhengig av type fagskole, 
størrelse, lokasjon, eller om man er heltids- eller deltidsstudent. 



Finansiering og studiekvalitet

• Tilskuddet som kommer over statsbudsjettet dekker kun 2/3 av 
kostnadene ved å drive en fagskole. For å fullfinansiere 
fagskoleutdanning tvinges mange fagskoler til å gå til 
fylkeskommunene eller øke egenbetalingen. 

• Egenbetalingen gjør at fagskolesektoren er det eneste skoleslaget i 
Norge som ikke havner under gratisprinsippet. I tillegg har 
egenbetaling på de private fagskolene økt mye de siste årene. Dette 
går utover fagskolestudentene! 

• Fagskolesektoren trenger derfor en mer forutsigbar finansiering, faste 
utviklingsmidler og en reel kostnadsdekning. Forutsigbarheten er 
nødvendig for å styrke kvaliteten og samtidig legge til rette for 
utvikling og vekst. 



FAGSKOLENE 
Stod opp for arbeidsledige 

fagarbeidere i Korona-krisen



Partene pekte på fagskolene som løsningen!



Digitale bransjeprogram i Koronakrisen
Våren 2020 kom 6 nye digitale bransjeprogram som følge 

av Koronakrisen og regjeringens krisepakker. 

• Reiseliv

• Anlegg 

• Detalj og faghandel 

• Frisør 

• Mat og drikke

• Elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen



Digitale bransjeprogram i Koronakrisen
Høsten 2020 og våren 2021 kom 4 nye digitale 

bransjeprogram. 

• Olje- og gass- og 

leverandørindustrien  

• Maritim sektor

• Utsatte industriklynger

• Luftfart 



Bransjeprogram
- en kjempesuksess!



Regjeringen vraker opptrappingsplan

Tusen takk til rektorene og de ansatte på
fagskolene i Norge som stod opp for tusenvis av 
permitterte og arbeidsledige fagarbeidere m.v.



HYU > NKR5
Høyere yrkesfaglig utdanning 

er klar for å sprenge taket i 
kvalifikasjonsrammeverket 



Revidere, akkreditere, kvalifisere

Revidere nasjonale studieplaner 
➢ 7 studieplaner i tekniske fag
➢ 7 studieplaner i helse og 

oppvekst
➢ Nå LØM/Økonomi

Fagskoleakkreditering
➢ Fagskoletilbud: 70 % fikk akkreditering av 

fagskoletilbud våren 2021. Hvert år utvikler 
fagskolene 50-60 nye fagskoletilbud som 
får godkjennelse fra NOKUT. 

➢ Fagområdeakkreditering: 9 fagskoler har 
fått godkjent fagområdegodkjenning og 15 
totalt.

➢ Vi må få et løp om 
institusjonsakkreditering. Det gi større 
handlingsrom og fagskolene kan 
respondere enda raskere på arbeidslivets 
kompetansebehov.



Technopolis sine forslag!

• Technopolis anbefaler plassering 
på et høyere kvalifikasjonsnivå.

• Parallellstruktur med to parallelle 
søyler i NKR, en for høyere 
utdanning og en for fagutdanning.

• Paraplystrukturen som tar 
utgangspunkt i at ett og samme 
læringsutbytte kan oppnås på ulike 
måter, og samles under én og 
samme paraply. 



Kvalifikasjoner i samsvar 
med slik det er i Norden og i Europa

Fagskoleutdanning må gis på nivå 6 og høyere fordi: 

• Fagskoleutdanningen vil få en kvalitetsdrivende 
effekt.

• Fagskolekandidater vil få større anerkjennelse i 
arbeidslivet.

• Arbeidslivet vil få tilgang på erfaringsbasert 
kompetanse på et høyere utdanningsnivå enn det 
er mulig gi i dag. 

• Sist men ikke minst: Norge vil komme på linje med 
Norden og Europa.



Regjeringens strategi

• Høyere kompetansekrav i 
arbeidslivet skal møtes med 
studietilbud på høyere nivå

• Regjeringen vil stille seg positiv til 
intensjonen om at enkelte 
utdanninger innen høyere 
yrkesfaglig utdanning kan plasseres 
på nivå over dagens 5, men avvente 
evalueringen av NKR før endelig 
beslutning



DET GRØNNE 
SKIFTET

Fagskolene er klare for å bidra 
til det grønne skiftet





Den nye industrien etterspør fagskolekompetanse



Den nye industrien etterspør 
fagskolekompetanse
• Rekruttering av batterieksperter er i 

gang og vil foregå de nærmeste 1-2 
årene. 

• Hovedrekrutteringen av fagarbeidere 
og fagskoleteknikere starter om 1-2 år 
og vil pågå i 4-5 år. 

• De trenger maskinoperatører med 
kjemi og prosess kompetanse, men 
også elektrokjemi, materialteknologi, 
maskindrift og robototisering, 
automasjon/digitalisering/industri 4.0.



Og fagskolene er i gang!

• Fagskolene er i front for det grønne 
skiftet. 

• Både gjennom ordinære 
fagskoletilbud.

• Men også gjennom bransjeprogram 
og utviklingsmidler. 

• Fagskolene tilbyr her 
kompetansemoduler innen 
batteriproduksjon, havvind og solcelle. 



TAKK FOR OSS!


