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Visjon – og virkelighet

Norges mest framtidsrettede fagskole

– der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles



FAGMILJØENE MØTES

Fokusområder og ambisjoner for hvert fokusområde

FRAMTIDSRETTET KOMPETANSE UTVIKLES ORGANISASJONSKULTUR

AMBISJON: Fagskolen 

Innlandet skal til enhver tid 

tilby utdanninger i tråd 

med samfunnets krav og 

arbeidslivets behov.

AMBISJON: Fagskolen 

Innlandet skal være 

arbeidslivets foretrukne 

læringsarena og samar-

beidspartner for utvikling 

av høyere yrkesfaglig 

kompetanse.

AMBISJON: Fagskolen 

Innlandet skal sikre 

kontinuerlig utvikling av 

studentenes og de 

ansattes kompetanse i 

henhold til arbeidslivets 

behov.

AMBISJON: Fagskolen 

Innlandet skal ha en kultur 

som preges av kontinuerlig 

forbedring, og der vi jobber 

sammen i henhold til våre 

visjoner og mål.



Fagområdeakkreditering 
Fagskoleakkrediteringen har gitt Fagskolen 
Innlandet;

• Nødvendig fleksibilitet til å utvikle studier 
og moduler sammen med arbeidslivet

• Mulighet til å utvikle moduler raskt og 
effektivt i henhold til arbeidslivets behov

• Svarer opp Strategi for desentralisert og 
fleksibel utdanning ved fagskoler, 
høyskoler og universiteter (17.06.21)

• KS rutine 2.7.3 Etablering og utvikling av 
studier i godkjent fagområde

• Lokalt sakkyndig utvalg (inkl. min to 
eksterne kvalifiserte fagfolk fra 
arbeidslivet)
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Hvordan jobber Fagskolen Innlandet sammen med arbeidslivet

• Eksterne forelesere

• Prosjekter – søknader og gjennomføring

• Prosjekter i bedrift

• Praksisplasser

• Læringsfabrikken
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Samarbeid helsefag

• H

• U

• KS

• NTNU
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Samarbeid landbruk

• Arbeidslivet nært knyttet til utdanningene

• NLR

• Inn 

• Mat

• Fagorganisasjoner

• Fylkeskommuner
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Fokusområder

• Være en viktig aktør for landbruket

• Samarbeide med aktører i Innlandet

• Nasjonal tilbyder av landbruksutdanning

• Modulbasert utdanning 

• mer fleksibilitet

• ulike utdanningslengder

• Nytt studium innen grønn teknologi og 
presisjon
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Modulbasert utdanning

• Flere utredninger og stortingsmeldinger har de siste årene pekt på behov for 
endring og utvikling innen utdanningssystemet generelt, og høyere yrkesfaglig 
utdanning spesielt, for å imøtekomme samfunnets behov for 
kompetanseutvikling i årene som kommer. 

• Fagskolemeldinga, Indusstrimeldinga, Kompetansereformen, Lærekraftig 
utvikling, Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, 
høyskoler og universiteter

• Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

• Samfunn og arbeidsliv ønsker mer fleksibilitet i utdanningen.



Mål med modulbasert utdanning

• Etablere attraktive korte og spissede utdanninger på fagskolenivå

• Sikre konkurransekraft i et stadig mer krevende, høyteknologisk og digitalt 
arbeidsliv

• Tettere samarbeid med arbeidslivet i utvikling og gjennomføring av 
moduler.

• Modulene skal gi kompetanse som gjør en bedre rustet i møtet med ny 
teknologi

• Ansatte i bedriftene kan utdanne seg modul for modul, mens de er i full jobb

• Gir ansatte i SMB en større mulighet for kompetanseutvikling.

• Modulene gjennomføres digitalt og samlingsbasert.

• Modulutdanning kan skjer i bedrift – Eksempel: MTC/«Læringsfabrikken»

10.11.2021 10



Læringsfabrikken
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Hvorfor Læringsfabrikken ?

• Samarbeidet mellom næringslivet og det offentlige gir oss midler til å investere i topp 
moderne teknologisk utstyr i Læringsfabrikken.

• Våre studenter får en unik mulighet til å sette den teoretiske delen av studiene ut i praksis.

• Eksempler-Automatisert montasjelinje, VR-lab, sveiselab, CNC/dreie- og freseutstyr, 3D-printing, LeanLab

• Vi kommer tett på internasjonale bedrifter som opptrer i konkurranseutsatte 
næringer.

• Dette gir både lærere og studenter mulighet til å lære «beste praksis» innen industrielle teknologiprosesser.

• Vi får mulighet til å leie inn kompetente ansatte fra bedriftene som veiledere til våre studenter.

• Vi utvikler modulbaserte utdanninger sammen med miljøet på Læringsfabrikken.

• Vi jobber tett sammen med andre aktører i hele utdanningsløpet.
• Ungdoms skole ,videregående skole, opplæringskontor for yrkesfag, Sintef, NCE Manufacturing og etter 

hvert NTNU



Manufacturing 4.0
Korte, spissa, 

modulbaserte utdanninger 
for framtidas industri

Med fokus på små- og mellomstore bedrifter



Fleksibel utdanning basert på behovene i industrien

Prosjektet er et bredt kompetansesamarbeid om en toårig pilotperiode finansiert av 
Kompetanse Norge, som er underlagt Kunnskapsdepartementet. 

Følgende aktører er med i pilotprosjektet, som er et nybrottsarbeid på tvers av bransjer, 
fylkesgrenser og fagskoler:



1
Lean med fokus på Industri 4.0
• Lean filosofi

• Lean verktøy

• Lean ledelse

10 STUDIEPOENG

Materialkunnskap og produksjonsmetoder i plast
• Kjemi- og miljølære

• Materiallære og produksjon

10 STUDIEPOENG
2

3
Smart og grunnleggende vedlikehold
• Sikkert vedlikehold

• Total vedlikeholdsforståelse

• Smart vedlikehold, Lean vedlikehold

10 STUDIEPOENG

Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plastindustrien
Gir kompetanse om bærekraft, sirkulærøkonomi, gjenbruk og 

mulighetene innen plastindustrien

10 STUDIEPOENG
4

Supply Chain Management (SCM)
Logistikkstyring i verdikjeden. Innkjøpsprosessen, strategisk og 

taktisk. Salg- og forhandlingsteknikk, IKT i verdikjeden – bruk av 

ERP-system, logistikk og strategi

10 STUDIEPOENG
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En samlet utdanning på 120 studiepoeng

Etter pilotperioden er målet at det skal etableres en samlet fagskoleutdanning på 120 
studiepoeng i Manufacturing 4.0, som da gir høyere fagskolegrad innen dette 
fagfeltet. 

I tillegg til de fem modulene i pilotperioden, vil dette også innebære følgende 6 
moduler:

6. Ledelse, økonomi og markedsføring

7. Prosjekt- og kvalitetsledelse

8. Industriell intelligens

9. Fleksibel digitalisert produksjon

10. Tingenes internett og stordata

11. Industriell innovasjon og design



fagskolen-innlandet.no

facebook.com/fagskoleninnlandet

twitter.com/fagskolen innlandet
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