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Bergseminarer på 1700 tallet

Kongsberg sølvgruver

Røros kobbergruver

Norges tekniske høyskole

Steinkjer tekniske fagskole 1968

Kilde: Kongsberg bergseminar – Store norske leksikon (snl.no) Kilde: Norges tekniske høgskole – Store norske leksikon(snl.no)

https://snl.no/Kongsberg_bergseminar
https://snl.no/Norges_tekniske_h%C3%B8gskole


Milepæler
2002-2003 NOU 2000:5 Mellom barken og veden – om fagskoleutdanninger

2011 Innføring av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)
Retningslinjer for finansiering og drift av fagskoler

2014 Oppdatering av NKR
NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg (Grundutvalget)

2016-2017 St. Meld 9 – fagfolk for fremtiden (Fagskolemeldinga)

2018 Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskoleloven)
Revidering av retningslinjer for finansiering og drift av fagskoler
Studiebarometer.no (Fagskolestudentundersøkelsen)

2021 Tilstandsrapport for fagskolesektoren
Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

2022 Evaluering av fagskolemeldinga



Nivåa i kvalifikasjonsrammeverket | Nokut

Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk 
for livslang læring (NKR)

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/nivaa-i-kvalifikasjonsrammeverket/


Norsk 
utdanningsmodell



Fagskoleloven § 4. Grunnleggende krav til fagskoleutdanning
▪ Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over 

videregående opplæring.

▪ Fagskoleutdanning skal gi kompetanse som kan tas i bruk for å løse oppgaver i 
arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

▪ Fagskoleutdanning skal være praksisnært og imøtekomme behovet for kvalifisert 
arbeidskraft i samfunnet.

▪ Fagskoleutdanning skal bygge på kunnskap og erfaring fra ett eller flere 
yrkesfelt og være i samsvar med relevante pedagogiske, etiske, kunstfaglige og 
vitenskapelige prinsipper.



Fagskoler i Trøndelag

Fagskoler i Trøndelag - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no) Høyere yrkesfaglig utdanning (ssb.no)

Antall studenter i hyu

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/hyu/fagskoler-i-trondelag/
https://www.ssb.no/utdanning/fagskoleutdanning/statistikk/hoyere-yrkesfaglig-utdanning


Arbeidslivsrelevans – for hvem?

Studentenes perspektiv

• Direkte kontakt med arbeidslivet
• Helse- og velferdsstudentene opplever mer kontakt med 

arbeidslivet gjennom studiene enn studenter i andre fag
• Viktig for utdanningskvaliteten

• Hyppighet for kontakten
• Månedlig og ukentlig kontakt
• Minst én gang i semesteret

• Representanter for arbeidslivet inkludert i undervisningen
• Prosjekter og oppgaver
• Underviser og veileder
• Besøk på/av bedrift og omvisninger
• Utplassering på arbeidsplass (praksis)

Arbeidslivets perspektiv

Kilde: hentet fra oppfølgingsundersøkelse om arbeidslivsrelevant i fagskoleutdanningene  (2020)

https://www.nokut.no/studiebarometeret/analyser
https://www.nokut.no/studiebarometeret/analyser


Fremtidens fagskole

Yrkesbachelor

Senter for fremragende høyere 
yrkesfaglige utdanning

Arbeidslivrelevans – for hvem?

Fremtidens karriere- og yrkesvalg

Utdanningsmobilitet og -kompatibilitet



Gruppearbeid

Diskuter følgende problemstilling/spørsmål i grupper og noter hovedmomenter fra diskusjonen.
Vi oppsummerer i plenum.

Problemstilling 1
Hvordan ser du for deg fremtidens fagskole?

Problemstilling 2
Hvordan kan vi styrke forbindelsen mellom karriereveiledningsapparatet og fagskolene i Trøndelag?



Oppsummering i plenum

Scann QR koden eller
gå til https://www.menti.com/

Kode: 79 76 34 2

https://www.menti.com/

