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Fagskole:

 Korte, yrkesrettede utdanninger

 Bygger på videregående utdanning

 Utdanning varer et halvt til to år

 Utdanningen er ofte tilrettelagt slik at den kan tas mens du er i jobb.

 Er et fullverdig alternativ til høgskole- og universitetsutdanning, og har en 

faglig bredde tilsvarende høgskoleutdanning

 Tilbyr utdanning av høy kvalitet og gir studentene kvalitetssikrede, fleksible 

og arbeidmarkedsrettete utdanningstilbud

 Er viktig for kompetansehevning og spesialisering innen yrkesfagene



Fagskoleutdannede i helse og omsorg:

Fagskolestudenter er attraktive for arbeidsplassen fordi:

 Nyutdannede fra fagskolen har en grunnutdanning og ofte erfaring fra 

arbeidslivet før de starter på fagskolen.

 En nyutdannet fra fagskolen trenger mindre opplæring. 

 Fagskolekompetanse kan være løsningen på hvordan kommunene skal 

imøtekomme nye oppgaver.



Videre utdanning etter fagskolen;

Karrieremuligheter

 Mange av fagskolene har samarbeid med norske høyskoler som gjør det mulig 

å bygge på fagskoleutdanningen til en bachelorgrad og eventuelt en 

mastergrad. 

 Tilsvarende avtaler finnes med utenlandske universiteter, der 

fagskolestudentene får innpass i et bachelorløp.

 Mål om at personer med fagskole kvalifiserer for høgskolestudier.



Grunnlaget for samarbeid mellom 

Fylkeskommunen og Fylkesmannen.
 Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som 

tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor 

prioriterte samfunnsområder. Forvalter tilskudd til fagskoleutdanning innen 

helse og sosialfag.

 Fylkesmannen skal tilrettelegge for en faglig sterk helse og omsorgstjeneste 

med tilstrekkelig og kompetent bemanning, jamfør regjeringens strategiplan 

for 2020 og kompetanseløftet 2020. Forvalter tilskudd til grunn-, videre og 

etterutdanning. 

 Ulike virkemidler for å nå samme mål, hvordan samhandle for å nå felles mål 

om en faglig sterk tjeneste med tilstrekkelig og kompetent bemanning.



Hva var utfordringene? 

 Stort utdanningstilbud innen nettbasert fagskole

 Stort behov for kompetanse i kommunene

 Nasjonal og regional satsing på fagskole

 Men få studenter – Hvorfor?? 

 Vi begynte «å nøste», og fant noen flaskehalser

 Kostbart for kommunene

 Lite målrettet rekruttering av studenter

 Liten prioritering av fagretninger

 Liten involvering av kommunene 

 Liten kunnskap om fagskoleutdanning i helse og 
omsorgstjenesten

Regionalt samarbeid og lokal tilpasning
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Faglig sterk helse og omsorgstjeneste; 

tilstrekkelig personell og fagkompetanse.

•Økt kompetanse

•Redusere avgang fra 
sektoren

•Rekruttere til helse- og 
sosial fag i vg skole

Omsorgsplan 2015

•Styrke kvalitet og 
kompetanse

•Tilskudd til grunn-, 
videre- og 
etterutdanning (FM) 

Omsorg 2020
•God kvalitet

•Tilpasset arbeidslivets 
behov

•Tilskudd til 
fagskoleutdanning (FK)

Fagfolk for 
fremtiden

•Samordne 
tilskuddsordningene

•Lokalt tilpasset 
kompetanse

•Rekruttering

•Faglig kvalitet

Finnmarksmodellen 
for fagskole
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Utvikling  Finnmark 
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