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Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og
kompetanse utvikles.
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«Framtidens fagskoleingeniør trenger 
framtidens fagkompetanse.»



Kompetanser i framtidens fagskole vil omfatte: 

• Kompetanse i fag

• Digital kompetanse

• IKT-kompetanse

• Endringskompetanse

• Læringskompetanse, dvs. 

• Lære å lære

• Selvregulert læring 

• Innovasjon

• Problemløsning, samarbeid og kommunikasjon

• Relasjonskompetanse

• Økt vekt på samarbeid og arbeidsdeling mellom fagområder – tverrfaglighet

• Moderne Lean og Logistikk – fokus på verdikjede

• Prosjektledelse



Kompetansekrav i møtet med Industri 4.0

• Arbeidsoppgavene endres og det får konsekvenser for læringsoppgavene i 
fagskolen

• Industri 4.0 – et paradigmeskift som skaper store endringer i arbeidslivet og 
i fagskolen

• Digitalisering

• Avanserte digitale styringssystemer

• Lærende systemer og kunstig intelligens

• Avanserte roboter

• Nye digitale ”verktøy” skaper nye 

forretningsmodeller

Kilde: https://nordigi.no/index.php/no/blogg/17-nordigi-i-industri-4-0

https://nordigi.no/index.php/no/blogg/17-nordigi-i-industri-4-0
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Nominasjonen - skrivetips!

• Lese kriterier, formål og utlysningen grundig

• Begrunn nominasjonen med utgangspunkt i kriteriene

• Bruk god tid på å arbeide fram nominasjonen

• Studere tidligere nominasjoner for å hente tips

• Husk at nominasjonen skal selge tiltaket

• Vær presis språklig – innenfor de rammene dere har (sideantall mm)

• Kort informasjon om «søker» må være med

• Tema og profil må komme tydelig fram i nominasjonen

• Nominasjonens bakgrunn og innhold må beskrives konkret

• Samarbeidspartnere – hvilke?
• Synliggjøre arbeidslivsrelevans
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Utdanningskvalitetsprisen 2018 - kriterier

1. Tiltaket skal stimulere til oppdatert og yrkesrettet fagskoleutdanning

2. Tiltaket skal bidra vesentlig til utvikling og forbedring av studentenes 
læringsutbytte

3. Tiltaket skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og 
arbeidsliv

4. Tiltaket skal være velorganisert og basert på systematisk innhentet informasjon

5. Tiltaket skal ha overføringsverdi til annen fagskoleutdanning
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Konkrete tiltak som er tatt i bruk ved 
Fagskolen Innlandet

- Bruk av skyløsninger i laboratorieøvelser (studenter styrer laboratorier på skolen 
fra der de til enhver tid befinner seg).

- Bruk av droner i landmåling i kombinasjon med VR-teknologi

- Bruk av VR i undervisningen i BIM.

- Digitalisering av undervisning med streaming og video av forelesninger.

- Utstrakt, bevisst og framtidsrettet bruk av skyløsninger i samskriving, 
samarbeidsprosjekter, fildeling og dataoverføring.

- Sentralisert og effektiv bruk av Citrix-løsninger for studenter og lærere. 

- I praksis betyr dette at studentene kan nå all nødvendig programvare uansett 
hvor de befinner seg gjennom en sentral server som skolen drifter. Løsningene 
betyr også at pc-kostnadene for studentene reduseres betraktelig og at 
sikkerhetsnivået ved bruk av digitale løsninger øker. 



Om tiltaket

Læringsutviklingstiltaket «Robotisering av læringsarena – operasjonalisering av 
Industri 4.0»

• Framtidsrettet fagskole – framtidsrettet fagkompetanse – framtidsrettet læringsarena

• Styrke studiekvaliteten

• Styrke studentenes læringsutbytte

• Fokus på å forbedre studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse

• Tett samarbeid med næringslivet i regionen

• Studenttall
• Søkningen til de tekniske fagene ved Fagskolen Innlandet økte totalt sett med 41,8% fra 2017 til 2018. 

• Det er ikke mulig å hevde at økningen skyldes tiltaket alene, men at det har hatt stor effekt på søkningen til 
skolen er sannsynlig.

• Høsten 2019 er vi igjen Norges største offentlig fagskole ved telling pr 1. oktober med 1245 studenter (+20 

på modulutdanning), mot 1115 studenter ved fjorårets telling.
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Utvikling og forbedring av studentenes læringsutbytte

• Tiltakene bidrar til å vitalisere undervisningen og gi et faglig mer tidsaktuelt innhold. 

• Variasjon i undervisningen 

• Metoder som skaper økt motivasjon og engasjement for studiene. 

• Lokale studieplaner og studieinnhold endret/modernisert.

• Utviklingen av fjernstyrte, digitale laboratorieøvelser

• Kameraer og instrumentering er installert i flere av laboratoriene. 

• Etablert mulighet for fjernovervåking og fjernstyring ved at studentene etter avtale kan logge 
seg på fra der de er og både observere og styre ulike funksjoner. 

• Fagskolen Innlandet har utviklet et læringsopplegg for bruk av VR-teknologi som brukes av 

studenter på BIM og Industriell teknologi. Dette vil etter hvert bli tatt i bruk også ved de andre 

studiene. 

• VR tas stadig mer i bruk i arbeidslivet, og det er viktig å holde studentene oppdatert på denne 
bruken.

• Læringsutbyttet for studentene øker vesentlig, da de ved hjelp av denne teknologien kan 
kontrollere det de har tegnet og modellert. 



Samarbeid mellom studenter, ansatte og arbeidsliv

• Robotisering av læringsarena – operasjonalisering av Industri 4.0 er begrunnet i en 
etterspørsel fra arbeidslivets side om en framtidsrettet fagskole. 

• Tiltaket er gjennomført i tett og balansert samarbeid mellom studenter, ansatte og 
arbeidsliv. 

• Utstrakt samarbeid med det lokale næringsliv 
• Industriklyngen på Raufoss har behov for omstilling til framtidas industristrukturer 
• Ønsker tilgang på fagskoleingeniører som kan håndtere og drifte automatiserte og 

avanserte prosesser.
• Fagskolen Innlandet har samarbeidsavtaler med alle de store bedriftene i 

Raufossklynga og med lokale bedrifter innenfor de forskjellige fagområder skolen har 
utdanninger. 

• Det er etablert fagråd på alle utdanninger. 

• Alle lærere har i sin arbeidskontrakt avtale om kontakt med næringslivet innen sitt 
fagområde.

• Samarbeidet har gitt gevinster for alle parter, og overføringsverdien til andre utdanninger er 
stor. 



Overføringsverdi til annen fagskoleutdanning

• Overføringsverdien av vårt tiltak vil være stor innen eksempelvis helseutdanningene.

• Digital kompetanse vil være en suksessfaktor for framtidas helse- og 
omsorgstjeneste.

• Velferdsteknologiske løsninger kan gi pasientene større opplevelse av frihet, 
trygghet og generelt bedre tjenester for pasienter og pårørende. 

• Velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og 
omsorgstjenestene i kommunene. 

• Med flere eldre og flere pasienter med et mer komplekst sykdomsbilde, må de 
ansatte jobbe smartere og ta i bruk ny teknologi. Det er derfor avgjørende at også 
helseutdanningene ved Fagskolen Innlandet benytter seg av denne teknologien i 
opplæringen. 

• Siden skolen har andre studier som har kommet et stykke på vei i sin satsing på 
digitalisering og robotisering, vil helseutdanningene at det tilrettelegges for 
tverrfaglighet og erfaringsutveksling mellom skolens avdelinger. 



Overføringsverdi forts.

• I landbruket er overvåking og fjernstyring av prosesser og aktiviteter allerede tatt i bruk. 

• Bruk av GPS på husdyr på beite

• Bruk av droner under sprøyting

• Robotisert melking av kyr

• Selvkjørende landbruksroboter som kan drive jordarbeid med høy presisjon er eksempler på 
dette. 

• I tillegg kan gjødsling og bruk av plantevernmidler optimaliseres gjennom økt bruk av 
«presisjonsteknologi». 

• Våre erfaringer med dronebruk og robotisering i andre utdanninger vil kunne overføres til ulike 
typer landbruksutdanninger.

• Ingen studieretninger og ingen fagområder slipper unna digitalisering, innovasjon og Industri 4.0. 

• Det er stor overføringsverdi mellom fagområdene

• Gir store muligheter for tverrfaglig samarbeid mellom studieretningene. 

• Synergieffektene er derfor potensielt svært store for både studenter, lærere og arbeidsliv.



Framtidens læringsarenaer i fagskolen

• Arbeidslivet er en sentral læringsarena – viktig med tett kobling mellom 
utdanning og bedriftene

• Læringsfabrikker og læringsverksteder

• Samhandling mellom bedrifter, skoler og forskningsmiljøer

• Virtual Reality og Augmented Reality

som del av læringsarbeidet

• Fjernstyrte laboratorier

• Digitale tvillinger

Foto: Intek



Mini-fabrikker

• Additiv tilvirkning

(3D printing)

• Plast og kompositt

• Metallforming

• Fleksibel og automatisert
montasje

• Lean Lab 4.0
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Foto: Manufacturing Technology Norwegian Catapult Center 

(MTNC)



Katapult og fagskole

• Katapultsenteret (MTNC) vil være et stort gode for fagskolen

• Raufoss har verdensledende industrielle miljøer

• Fagskolen Innlandet jobber for å få til gode bindinger til Raufoss og 
MTNC

• Flytte deler av undervisningen for de industrirettede utdanningene til 
MTNC

• Utdanningene forankres 

i næringslivet

• Sikrer utdanningskvalitet. 



Læringsfabrikken
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Katapult og læringsfabrikk
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MTNC og Læringsfabrikk

• Det skal utvikles innovative produksjonsprosesser og 
muliggjørende teknologier i mini-fabrikker, i samarbeid med 
industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner i 
Læringsfabrikken.

• MTNC og læringsfabrikken pådriver i å gjøre norsk 
vareproduserende industri:

Mer produktivGrønnere Smartere Mer nyskapende



fagskolen-innlandet.no

facebook.com/fagskoleninnlandet

twitter.com/fagskolen innlandet

Fagskolekonferansen 2019


