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› Utdanningene som tilbys ved fagskoler legger sterk vekt 
på tette bånd til arbeidslivet, og kalles "arbeidslivets 
utdanning". Studentene lærer seg å kombinere teori med 
praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære 
utfordringer.
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Utdrag av strategien til FTO
Strategiske satsingsområder: 
• Er ledende på høy kvalitet på opplæringen som dekker næringslivets / 

arbeidslivets behov for kompetanse
• Er utviklings- og endringsorientert og kan raskt tilby næringslivet etterspurte 

opplæringstilbud

Målrettet jobbing for å nå disse målene:
• Samarbeid med arbeidslivet sikrer at vi er relevante
• Man må jobbe på alle nivåer for å sikre at samarbeid skjer
• Ledelsen har ansvaret for å legge til rette for at det er tid og ressurser til å 

samarbeid

Samarbeid er en del av strategien som må jobbes med hver dag. Ikke bare 
når man har tid og det passer.



Løsningen ved FTO fram til 2018



Endring av fokus til utvidede 
samarbeidsavtaler

› Forankret i toppledelsen

› To nivåer

• Operasjonelt

• Strategisk

› Forpliktende 

• Møteplasser

• Faste evalueringer

› Hovedfokus:

• Studenter

• Utvikling

• Innflytelse



Sommerjobb

› Hva er blitt utført:

• FTO har oppfordret studentene til å søke for sommeren 2019

• Det har vært dialog med Teamleder og KOG vedrørende 
kandidater



› Hva er blitt utført:

• Flere studentprosjekter er gitt fra oppdragsgiver



› Hva er blitt utført:

• Studenter og ansatte har vært på bedriftsbesøk i perioden

• Studentene har hatt fagdag hos KOG

• KOG har blitt spurt med å bidra med gjesteforelesing ifm ID 
linja



› Hva er blitt utført:

• 1 dags seminar ifm Industriell digitalisering

• 30 studiepoengskurs «Industrifagskolen»

• Utvikler studieløp/EVU: 

• Praktisk lederutdanning (2x30 studiepoeng)

• Industriell intelligens (30 studiepoeng)

• Innføring av virtuelle verktøy i verdikjeden (30 studiepoeng)



› Hva er blitt utført:

• Søkt i fellesskap på midler for å installere KOGNIFAI på ID lab 
for å bruke det i kurs/undervisning

• Fagråd etablert

• Fagskolen har tatt initiativ og gjennomfører månedlige møter 
med nestleder og leder av USN på Kongsberg 

• EXPO 28 mai på Krona (utstilling, forelesning ++) 



Annet

› Gjennomført kurs for komposittlærlinger

› Felles kompositt styringsgruppe

› Bidrag ifm industrifagskolen

› Søknader på utviklingsmidler

› Muligheter:

• Bruk av utstyr

• Utvikle nytt studie i fellesskap

• Styrke datalinjene med mer skreddersøm til industriens 
behov



Oppsummering

› Samarbeid og samarbeidsavtaler bør skje i alle nivå i 
organisasjonen

• Studenter, Lærere, Administrasjon og Ledelse

› Samarbeidsavtaler må ha tilstrekkelig forankring

› Fagskolen er ofte den som tar det første initiativet til 
samtaler og møter, men når arenaen er etablert så blir 
den gjensidig

› Feiring og framsnakking

• Markere nye avtaler (formell signering)

• Bruke media og sosiale media for å dele nyheten



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


