
Videre vekst og kvalitet
Nasjonal strategi for hyu



Fagskolemeldinga «fagfolk for fremtiden –
Fagskoleutdanning» fra 2016
Evaluering av meldingas 48 tiltak innenfor fire 
hovedområder

• Hovedområde 1: Studentene skal engasjere seg i 
faget og lykkes i utdanningen

• Hovedområde 2: fagmiljøene skal ha oppdatert og 
praksisnær fag- og yrkeskompetanse

• Hovedområde 3: fagskolene skal tilby utdanning 
som arbeidslivet trenger og studentene ønsker

• Hovedområde 4: Fagskolene skal være godt 
organisert, med tydelig eierskap og god styring

• Generelt positiv utvikling, og fagskolemeldinga har 
bidratt

Særlig positivt:
• Ny betegnelse «høyere yrkesfaglig utdanning» 
• Innføring av studiepoeng

Bakgrunn for 
strategien



• Redusert antall fagskoler
• Markant økning i studenttallet

• 2016: 15 061 – 2020: 23 279
(Trøndelag: 2016: 1 155 – 2020: 1 840)

• Flere større fagskoler (med mer enn 500 studenter)
• 2016: 8 – 2020: 15 

• Noe bedre kjønnsbalanse
• Andel kvinner 2016: 42 % - 2020: 47 %
• Andel menn: 2016: 58 % - 2020: 53 %

• Strategien gir retning for videreutvikling av hyu
• Ivareta hyu sin egenart
• Videreutvikling av fagskolenes kvalitet

Bakgrunn for strategien



1. Vekst i fagskolesektoren
• Fortsatt vekst i takt med arbeidslivets behov
• Fordeling av nye studieplasser styrt av kartlegging og prioritering av 

kompetansebehov og fagskolenes mulighet for planlegging
• Vurdere nye veier fra vgo til hyu
• Synliggjøring av hyu
• Videreutvikle fleksible ordninger for utdanningsstøtte

2. Kvalitetsutvikling av hyu
• Institusjonsakkreditering av fagskoler
• Flere fagskoler får fagområdeakkreditering
• Nettpedagogisk kompetanse
• Økt internasjonalisering som redskap for kvalitetsutvikling
• Vurdere register for akkrediterte utdanninger
• Oppbevaring og tilgjengeliggjøring av vitnemål

Satsingsområder



3. Stimulere til fremragende kvalitet
• Etablere senter for fremragende hyu

4. Høyere kompetansekrav i arbeidslivet skal møtes med 
studietilbud på høyere nivå

• Vurdere om enkelte utdanninger kan plasseres høyere enn nivå 
5 i NKR

• Styrke muligheten for overganger mellom hyu og universitet/ 
høgskole

Satsingsområder 



• Er det ønskelig med ett eller flere felles fokus?
• Hvordan kan fagskolene eventuelt samarbeide?
• Er det ønskelig at TRFK bidrar i disse?
• I tilfelle: På hvilket vis kan vi bidra?

Strategien i Trøndelag
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