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Arbeidsprosess nr. AP01

LÆRINGSMILJØ

Gyldig fra:

2008.12.16

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Revidert:

2012.06.22, 2016.12.19, 2018.03.01

Styringsdokumenter:

Fagskoleloven, arbeidsmiljøloven, studieplaner, lokal forskrift FOA,

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR ALLE STUDENTER
Mål: Alle studenter skal føle seg velkommen, både av ansatte og av medstudenter. All sentral
informasjon skal være lett tilgjengelig på skolens hjemmesider og på Skoleplattform Oslo.

Nr.

Oppgave

Ansvarlig
utøver /
deltaker

01-01

Studiestart
Skolens ledelse fastsetter og gjør kjent tidspunktet for
studiestart, og ledelsen utarbeider programmet for
oppstartsdagen på forhånd. Se også arbeidsprosess
Oppstart av nytt studieår

Rektor

01-02

Studentenes rettigheter og plikter
Klassestyreren skal informere studentene om deres
rettigheter og plikter som studenter ved Fagskolen Oslo
Akershus. Alle studentene plikter å sette seg inn og
følge skolens reglement og øvrig informasjon tildelt ved
skolestart.

Klassestyrer

01-03

Sosialt miljø

Alle

Rutiner og lenker

Studieplanen

Både studenter, lærere og administrasjon har ansvar
for å ta godt imot nye studenter. Gjennom faglige og
sosiale arrangementer skal alle bidra til at Fagskolen er
en skole med høy trivselsfaktor for alle.
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STUDENTMEDVIRKNING/SAMARBEID
Mål: Studentene skal være godt orientert om Fagskolens virksomhet og være representert i Fagskolens råd
og utvalg. Fagskolens ledelse/ansatte og studentorganene skal ha et kontinuerlig og godt samarbeid.
01-04

Valg av tillitsvalgte for hver klasse

Klassestyrer

Ved studiestart velger alle klassene en tillitsvalgt. Det er
viktig at klassestyrer informerer om studentrådets
arbeid og oppfordrer studentene til å ta del i arbeidet.
Klassestyrer skal sette av tid til å velge tillitsvalgt i løpet
av de første 14 dagene i høstsemesteret.
01-05

01-06

Samarbeidsmøter mellom studenter, rektor

Student

og studentadministrasjonen

Rektor

Studentrådet har jevnlige møter der rektor og
studentadministrasjonen innkalles. Rektor informerer
om viktige saker som angår studentene, og inviterer
studentene til å komme med innspill og å delta i fora
hvor det er nyttig og nødvendig.

Stud.adm.

Studentrepresentasjon i styret

Student

Studentrådets leder sitter i styret ved Fagskolen.
Nestleder er vararepresentant. Studentenes
styrerepresentanter sitter for ett til to år av gangen.
TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED SÆRSKILTE BEHOV
Mål og myndighetskrav: Fagskolen skal legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov,
så langt det er mulig og rimelig. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene ved
det enkelte studiet. Lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger skal være utformet slik
at funksjonshemmede kan studere ved FOA.
01-07

01-08

Tilrettelegging

Student

Studenter med særskilte behov for tilrettelegging skal
gi beskjed til Fagskolen om dette ved studiestart. Hvis
behovene er omfattende, må Fagskolen
v/studentadministrasjonen få beskjed i forkant av
studiestart. Se også AP02 Undervisning – oppstart nytt
skoleår (pkt 02-02)

Stud.adm.

Tilrettelegging ved eksamen

Student

Studenter med særskilte behov for tilrettelegging i
undervisning eller ved eksamen må søke skriftlig om
dette senest fire uke før eksamen. Dersom det oppstår
akutte behov, kan det gjøres unntak fra søknadsfristen.
Se også AP23 Eksamen (pkt 23-04)

Stud.adm. /
rektor

AP02 Undervisning –
oppstart nytt skoleår

§ 4-6 lokal forskrift
AP23 Eksamen
Søknad om tilrettelagt
eksamen
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01-09

Tilrettelagte lokaler

Rektor

Fagskolen har ansvaret for at skolen er utformet etter
prinsippet om universell utforming. Dette innebærer
tilgang til heis, teleslynge, tydelig skilting osv.
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Arbeidsprosess AP02

UNDERVISNING – OPPSTART NYTT SKOLEÅR
Gyldig fra

2016.05.30

Godkjent

Rektor Kirsti Andresen

Revidert

2016.12.09, 2017.02.06, 2018.03.01

Styringsdokumenter

Studieplan, årshjul, Lokal forskrift FOA

Nr.

Oppgave

Ansvarlig utøver
/deltaker

Rutiner og lenker

I forkant av hvert studieår utformer lærerne en årsplan/halvårsplan for undervisningen. Den
enkelte lærer utformer planene for sine tema, mens emneansvarlig sørger for at klassens
lærere, før oppstart av det enkelte emnet, i fellesskap drøfter og samordner undervisningen.
Årsplanen/ halvårsplanen omfatter emner som skal gjennomgås, i hvilken rekkefølge det skal
skje, og hvilke aktiviteter det vil omfatte. Se også årshjulet for evaluering av undervisning og
temaets/fagets/ klassens framdriftsplan.

Det settes av tid til dette på plandagene ved skolestart.
02-01

Første skoledag

Klassestyrer

Klassestyrer tar imot studentene og viser dem rundt
på skolen (studentadministrasjonen, kantinen,
biblioteket osv). Klassestyrer gir studentene praktisk
og faglig informasjon, herunder informasjon om hvor
studentene kan laste ned timeplaner, skolens
forskrift, studieplaner, årsplan osv. Klassestyrer
deler ut diverse skjema jfr. huskeliste. Utfylte
skjema samles inn av klassestyrer og leveres samlet
for klassen til studentadministrasjonen.
Studentadministrasjonen arkiverer disse i
studentmappene.

Stud.adm.

Huskeliste for
klassestyrer
første
skoledag
Klasseliste
Registreringsskjema
Kartleggingsskjema

Brannvernkurs bør planlegges inn første skoleuke;
aller helst første skoledag.

02-02

Studentenes læreforutsetninger
Klassestyrer har ansvar for å informere sine
studenter om rettigheter og muligheter i forhold til
tilrettelegging ved vurderingssituasjoner og spesielt
eksamen. Se AP23 Eksamen (pkt 23-04).

Klassestyrer
Rektor

§ 4-6 lokal
forskrift
AP23 Eksamen
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Studenter som av medisinske eller andre grunner, har
behov for tilrettelagt eksamen må søke om dette senest 4
uker før eksamen. Dersom det oppstår akutte behov, kan
det gjøres unntak fra søknadsfristen.
02-03

Kurs i studieteknikk

Tidlig i studieåret holder kommunikasjonslærer kurs i
studieteknikk, og sørger for oppfølging.
02-04

Utforming av temaets framdriftsplan

Lærer utarbeider en framdriftsplan for sine tema med
bakgrunn i studieplanen, fjorårets sluttevaluering og evt.
innspill fra fagutvalg i det enkelte emnet. Planen skal gi en
oversikt over temaer som klassen skal gjennomgå uke for
uke, eventuelt med referanse til oppgaver og kapitler i
faglitteratur. Emneansvarlig sørger for at alle som
underviser i et tema under samme emne, samles for å
drøfte og samordne plan for undervisningen før oppstart av
emnet.
02-05

Utforming av klassens framdriftsplan
Emneansvarlig sørger for at alle som underviser i et
tema under samme emne, medvirker til at det blir
utarbeidet tverrfaglig emneprøve og
emneinnlevering.

Søknad
tilrettelagt
eksamen

Kommunikasjonslærer

Lærer
Emneansvarlig

Emneansvarli
g
Klassestyrer

Klasselærerråd

Klasselærerrådet utformer den endelige framdriftsplanen
og ser til at prøver og innleveringer blir fordelt utover året,
slik at klassen unngår å ha flere enn to prøver eller
innleveringer per uke. Klasselærerrådet reviderer
framdriftsplanen ved behov.
02-06

Innhold i undervisningen

Lærer

Studieplanen

Lærer

Studieplanen

Valg av innhold i undervisningen tar utgangspunkt i
studieplanen, aktivitetsplanen, evalueringer/
tilbakemeldinger og egne erfaringer. Den enkelte lærer skal
vektlegge praktisk nytteverdi, yrkesrelevans og
tverrfaglighet.
Studentene skal få opplæring i IKT ved behov.
02-07

Valg av aktuelle læringsaktiviteter/
undervisningsmetoder
Lærer velger aktuelle læringsaktiviteter/
undervisningsmetoder på grunnlag av studentenes
læreforutsetninger og målet med og innholdet i
undervisningen. Lærer må også ta hensyn til hva
som er den mest hensiktsmessige læringsarenaen ut
i fra emnets egenart og tilgjengelige ressurser.
Lærer er i kontinuerlig dialog med studentene om
metoder og aktiviteter og bør fortrinnsvis velge
metoder som han eller hun kjenner og mestrer godt.
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02-08

Vurdering

Lærer

Studieplanen

Studieplanen for det enkelte emnet beskriver
arbeidskrav, vurderingskriterier og retningslinjer for
eksamen og vurderingsformer.
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Arbeidsprosess nr. 03

Gjennomføring av UNDERVISNING

Gyldig fra:

2008.12.16

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Sist revidert:

2012.06.22, 2016.12.08, 2017.02.06, 2018.03.01

Styringsdokumenter:

Studieplanen

Nr.

Oppgave

Ansvarlig utøver /
deltaker

Rutiner og
lenker

GJENNOMFØRING AV UNDERVISNING
Selve undervisningen er kjernen i enhver kunnskapsvirksomhet. Undervisningen er en kontinuerlig
prosess, der læreren reflekterer over egen praksis underveis og gjør de nødvendige tilpasningene uten å
tape målene for øyet.
02-01

Presentasjon av undervisningens mål og rammer ved
oppstart av hvert emne.

Lærer

Faglæreren gjennomgår og utdyper overfor studentene
innholdet i den aktuelle studieplanen og emnets
læringsutbyttebeskrivelser.
02-02

02-03

Vurdering av studentenes læreforutsetninger og utbytte.

Lærer

Underveis i undervisningen skal læreren kartlegge
studentenes læreforutsetninger og utbytte, slik at alle
studentene får størst mulig utbytte av undervisningen.
Utfordringer kan drøftes i klasselærerråd.

Klasselærerråd

Metoder i undervisningen.

Lærer

Årshjul

Læreren gjennomfører undervisningen ved hjelp av
metoder som for eksempel forelesning, prosjektarbeid,
dialogundervisning, gruppearbeid, caseoppgaver, praktiske
løsninger, rollespill, ferdighetstrening, veiledning i
oppgaver, hospitering/praksis og lignende. Læreren
tilpasser metoden, tempoet og framdriften i det aktuelle
temaet.
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02-04

Samarbeid innad i emnet.
Emneansvarlig innenfor det enkelte emnet, har ansvaret for
å sikre et godt samarbeid og en god informasjonsflyt seg
imellom og til studentene. Emneansvarlig har ansvar for at
de involverte lærerne møtes jevnlig for å sikre faglig
innhold, definere kompetansebehov og diskutere
undervisningsmetodikk.

02-05

Eksterne foredragsholdere.

Emneansvarlig
lærer

Årshjul/
innkalling

Lærer

Fagskolen bør knytte til seg foredragsholdere med
spisskompetanse, enten fra privat eller offentlig sektor.
Lærerne har det overordnede ansvaret og sørger for at
foredragene til eventuelle eksterne foredragsholdere settes
inn i en forsvarlig fagligpedagogisk ramme og ved å
innpasse foredraget i det øvrige undervisningsopplegget.
02-06

Evaluering av undervisningen

Lærer

Som et ledd i kvalitetssikringen skal lærerne tilpasse
undervisningen basert på underveis- og sluttevalueringen.

11

Arbeidsprosess AP04

UNDERVISNING - ETTERARBEID OG EVALUERING
Gyldig fra

2008.12.16

Godkjent

Rektor Kirsti Andresen

Revidert

2012.06.22, 2016.12.12, 2017.02.06, 2018.03.01

Styringsdokumenter

Studieplan, årshjul

Nr.

Oppgave

Ansvarlig utøver

Rutiner og lenker

Etter at undervisningen er gjennomført, er det tid for etterarbeid, refleksjon over egen praksis og
evaluering. Sluttevalueringen kobles til en gjennomgang og eventuelt revidering av skolens
aktivitetsplaner. Dermed har vi sikret en kvalitetssløyfe.
Som hjelpemidler i evalueringsarbeidet benyttes Underveisevaluering og Sluttevaluering for
inneværende skoleår.
XX-xx

Emneansvarlig/lærere i emnet evaluerer struktur og
rammefaktorer

Emneansvarlig/
lærere

Studieplanen

Rammefaktorene for undervisningen evalueres. Aktuelle
momenter kan være:



Er fagsammensetningen i emnet hensiktsmessig?
Har man sørget for å ivareta det tverrfaglige
aspektet i undervisningen?
 Har tidsrammen vært fornuftig når det gjelder
emnets omfang og læringsutbyttebeskrivelser?
 Hvordan har de praktiske sidene ved
gjennomføringen av undervisningen fungert?
Evaluering av støttetiltak og læringsutbytte

Lærer

Lærer vurderer om studentenes faglige utvikling har vært
tilfredsstillende sammenlignet med læreforutsetningene.
Hvis ikke vurderer læreren hvilke endringer/justeringer som
kan gjøres i framtiden. Det kan for eksempel være styrket
støtteundervisning og tilrettelegging, tettere oppfølging,
forkurs og eventuelt testing på et tidligere tidspunkt.
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Evaluering av læringsutbyttebeskrivelsene

Lærer

Studieplanen

Lærer

Studieplanen

Lærer

Studieplanen

Lærer

Studieplanen

Læreren evaluerer om læringsutbyttebeskrivelsene (LUB)
fungerer tilfredsstillende, og om de er formulert slik at
studentene ser hensikten med emnet.
Læreren vurderer om beskrivelsene fungerer godt med
tanke på å beskrive den ønskede læringen hos studentene.
Evaluering av innholdet i undervisningen
Læreren vurderer om innholdet i undervisningen samsvarer
med læringsutbyttebeskrivelsene og med de utfordringene
studentene vil kunne møte i yrkeslivet.
Læreren vurderer også om pensumlitteraturen er
hensiktsmessig.
Evaluering av undervisningsmetoder
Emnelæreren vurderer om metodene han eller hun har
brukt, har gitt et forventet læringsresultat



Har metodene bidratt til ønsket studentaktivitet?
Er instrukser, bestilling og program tydelig nok i
forbindelse med prosjekter, praktiske øvelser og
praksisperioden?
 Fremmer metodene kritisk tenkning og refleksjon?
 I hvor stor grad er det behov for økt kompetanse
eller veiledning for å kunne bedre egen praksis og
utvide undervisningsrepertoaret?
Evaluering av vurderingspraksis
Læreren vurderer om vurderingskriteriene og
vurderingsformene i aktivitetsplanen fungerer etter
hensikten:




Er vurderingsgrunnlaget tilstrekkelig til å gi en
helhetlig vurdering av studentenes kompetanse i
det aktuelle emnet?
Har studentene fått presis veiledning og
utfyllende tilbakemeldinger underveis?
Hvilke tilbakemeldinger har ekstern sensor gitt på
vurderingspraksisen?
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Arbeidsprosess nr.05

OPPFØLGING AV STUDENTER
SOM STÅR I FARE FOR IKKE Å FÅ VURDERING
mangler vurderingsgrunnlag / mangler arbeidskrav

Gyldig fra

2008.12.16

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Revidert:

201206.22, 2017.06.26, 2018.03.01

Styringsdokumenter:

Fagskoleloven, lokal vedtekt, Årshjul / Årsplan, Studieplan

Det er svært viktig at studentene ved Fagskolen blir gjort kjent med hva som inngår som
vurderingsgrunnlag samt hva som er obligatorisk arbeidskrav og at man ved oppstart av skoleåret
vises til studieplan, emneplan samt lokal forskrift der konsekvensene av ikke å ha oppfylt disse er
beskrevet. Det er et mål å unngå frafall der det er hensiktsmessig og mulig. Skolen kan derfor sende
varsel til student dersom man ser at de står i fare for å ikke innfri dette.

Etter klasselærerråd tas det avgjørelse sammen med lærere som underviser i emnet,
emneansvarlig og klassestyrer om det skal sendes ut brev til student som ikke har godkjent
arbeidskrav eller mangler vurderingsgrunnlag. Rutine for varsel skrives ut av den enkelte lærer i
emnet og underskrives av klassestyrer. Dokumentasjonen arkiveres av studentadministrasjonen i
studentmappene.

Nr.

Oppgave

Ansvarlig utøver

Rutiner / lenker

deltaker
05-01

Rapportering av fravær

Lærer

De første to ukene i skoleåret registrerer lærerne fravær.
Klassestyrer har ansvar for å rapportere inn fravær hver dag
til studentadministrasjonen.

Klassestyrer
Stud.adm.
Student

Dersom en student ikke møter uten å ha gitt beskjed i
forkant, anses studenten som ikke begynt. Før studenten
skrives ut kontakter studentadministrasjonen studenten for
avklaring.

Stud.adm.
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Studentadministrasjonen skriver evt studenten ut av skolen
og gir beskjed om utskrivingen til Lånekassen.
05-02

Oppfølging på klasselærerråd

Lærer

På klasselærerråd oktober, januar og april gjennomgås
studentens vurderingsgrunnlag og oppfyllelse av
arbeidskrav.
05-03

Avbrudd i studier
Dersom en student velger å avslutte studiet senere i
forløpet før han eller hun har fullført utdanningen, skal
studenten fylle ut et skjema for melding om studieavbrudd.
Studentadministrasjonen skriver studenten ut av skolen og
gir beskjed om utskrivingen til Lånekassen.

Student

Skjema
studieavbrudd

Stud.adm.
Rutine Lånekassen

05-04

Tiltak for studenter med manglende
vurderingsgrunnlag/arbeidskrav
Emneansvarlig kontakter klassestyrer og informerer om
manglende vurderingsgrunnlag/ arbeidskrav. Dersom det
ikke finnes gyldig grunn til manglene, sender
emneansvarlig/klassestyreren beskjed til
studentadministrasjonen.
Studentadministrasjonen sender brev til studenten om
manglende vurderingsgrunnlag/ikke godkjent arbeidskrav,
og at studenten derfor ikke vil få vurdering i emnet, Han
kan heller ikke fremstille seg til eventuell eksamen i emnet.
Det henvises til beskrivelsene i studieplan, emneplan samt
lokal forskrift.

Emneansvarlig/Kla
ssestyrer

Stud.adm.

Skjema
manglende
vurderingsgrunnla
g

Studenten får beskjed om at dersom dette ikke medfører
riktighet, så må studenten dokumentere dette innen 14
dager.
Studenten kan fortsette studiet, men må eventuelt ta
emnet på nytt.
Studentadministrasjonen arkiverer brevet i
studentmappen.
05-05

Utskriving av studenter

Stud.adm.

Brevmal utskriving

Dersom studenten ikke ønsker å fortsette studiet så skrives
studenten ut av skolen.
Studentadm. gir beskjed om utskrivingen til Lånekassen.
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Arbeidsprosess nr. 06

KARAKTERSETTING

Gyldig fra:

2008.12.16

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Revidert:

2011.08.01, 2016.12.14, 2018.03.01

Styringsdokumenter:

Forvaltningsloven, Studieplan, FOA lokal forskrift

Nr.

Oppgave

Ansvarlig utøver
/ deltaker

Rutine

06-01

Karaktermøte emnekarakterer

Emneansvarlig

Studieplan

Lærerne i emnet gjennomfører karaktermøtet etter
endt undervisning og før eksamen for det aktuelle
emnet. Emnekarakterene settes slik det går fram av
studieplanens emnebeskrivelse.
Avdelingsleder avgjør tvilstilfeller.

I emner med eksamen:
Lærere setter emnekarakter i It's learning (Its) etter
karaktermøte, men senest 2 virkedager før eksamen
(karaktersatt men ikke publisert). Etter automatisk
overføring fra Its til SATS over natten, skriver
studentadministrasjonen ut klassevis emnekarakteroversikt
og leverer til emneansvarlig samme dag for signering.

Lærer
Avdelingsleder

Lærerregistr
ering
emnekarakte
r

Lærer
Stud.adm.
Emneansvarlig

I emner uten eksamen:

Lærer

Lærere setter emnekarakter i Its etter karaktermøte, men
senest 2 virkedager innen nærmere fastsatt dato ca 10. juni
(karaktersatt men ikke publisert). Etter automatisk
overføring fra Its til SATS over natten, skriver
studentadministrasjonen ut klassevis emnekarakteroversikt
og leverer til emneansvarlig samme dag for signering.

Studentadm.
Emneansvarlig
Lærer

Lærerne bør informere muntlig om emnekarakteren i
forkant.
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06-02

Karaktermøte eksamenskarakterer

Emneansvarlig

Emneansvarlig (evt lærerne i emnet) har ansvar for å avtale
tid med ekstern sensor for karaktermøte. Lærerne i emnet
og eksterne sensorer gjennomfører karaktermøte slik at
fristen på 3 uker for at karakter skal foreligge overholdes.

Lærer i emnet
Eksterne sensorer

Intern sensor oppgir ikke sine karakterer til ekstern sensor
før på sensurmøtet. Når sensurmøtet finner sted, fastsettes
eksamenskarakterene ut fra gitte mål og vurderingskriterier.
Ved uenighet skal den eksterne sensorens uttalelse tillegges
vekt.

06-03

Føring av karakterer ved eksamen

Sensor

Mal for
emnekar.

Karakterene føres inn i et karakterskjema, og begge
sensorene signerer skjemaet. Karakterskjema
oversendes/leveres studentadministrasjonen umiddelbart.

06-04

Publisering av karakterer

Emnekarakterer
I emner med eksamen:

Stud.adm.

Publisering
emnekarakte
r

Studentadministrasjon publiserer emnekarakterer ført i Its,
slik at de blir synlige for studenter. Klagefristen løper fra
dette tidspunktet.

I emner uten eksamen:
Studentadministrasjon publiserer emnekarakterer ført i Its
innen en nærmere fastsatt dato ca 10. juni. Heretter er
emnekarakterer publisert i Its, synlig for studenter.
Mal for
eksamenskar
akter

Klagefristen løpet fra den angitte dato.
Lærerne bør informere muntlig om emnekarakteren i
forkant.

Muntlige eksamenskarakterer kunngjøres for studentene
umiddelbart etter gjennomført eksamen og dokumenteres
på karakterutskrift/vitnemål. Lærer/eksaminator har
ansvaret for at studentadministrasjonen får det signerte

Lærer/sensor
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karakterskjema innen klokken 12 neste dag.
Eksamenskarakterskjema hentes i studentadministrasjonen.

Skriftlige eksamenskarakterer publiseres klassevis med
kandidatnummer ved opphengt liste på
studentadministrasjonen.

Stud.adm.

Lærer/sensor

Publisering av eksamenskarakterer gjøres senest 3 uker
etter eksamen.

Stud.adm.

Stud.adm.
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Arbeidsprosess nr. 07

PRAKSIS HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Gyldig fra:

2008.12.16

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Sist revidert:

2012.06.22, 2016.12.19, 2018.03.01

Styringsdokumenter:

Studieplan, Årsplan, Fagskoletilsynsforskriften § 3-5, FOAs lokale forskrift

I fagskolesammenheng forstås praksis "som en metode for læring der en student får prøve seg på en
arbeidsplass utenfor skolen, i en arbeidslignende situasjon" Hensikten med praksis er at studentene
skal oppnå helhetlig kompetanse for å kunne møte kravene fra yrkeslivet og være klare til å gå rett
inn i arbeid etter studiene. Erfaring fra praksisfeltet gir en verdifull plattform for videre læring, og
studentene kan gjennom praksisperioden komme i en god dialog med potensielle arbeidsgivere.

Nr.

Oppgave

Ansvarlig
utøver
/deltaker

Rutiner og
lenker

FORBEREDELSE TIL PRAKSIS
03-01

Ved oppstart av nye studium møtes avdelingsleder og lærer
for å avklare når og hvor praksis skal finne sted og
gjennomgår evalueringer og erfaringer fra tidligere
praksisperioder.
03-02

Studieplanen

Møte på skolen om praksis

Krav om politiattest
Alle studenter som har takket ja til studieplass skal
informeres om, at de skal sende politiattest innen fire uker
etter at det er gitt tilbud, dersom de har merknader på
attesten, og senest ved studiestart dersom man ikke har
merknader på attesten. Søkere som får tilbud om plass
mindre enn fjorten dager før studiestart eller får tilbudet
etter studiestart, skal legge frem politiattesten senest tre
uker etter at tilbud om utdanning er gitt. Studenter som
ikke fremlegger dokumentasjon i henhold til reglene, har
ikke rett til å delta i praksisopplæring eller klinisk

Avd.leder
Lærer

Student
Stud.adm

§ 3-9 lokal
forskrift
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undervisning. Politiattester må ikke være eldre enn tre
måneder på tidspunktet for fremleggingen.

03-03

03-04

03-05

03-06

Oversikt over praksisplasser
Lærer har ansvar for å ha en oppdatert oversikt over
aktuelle praksisplasser med navn på
institusjon/bedrift, adresser, telefonnummer,
kontaktpersoner/veiledere, antall plasser og andre
forhold som gjelder praksisplassen.
Denne sendes til studentadministrasjonen og
avdelingsleder

Lærer

Avtaler med nye praksissteder
Ved etablering av nye praksisplasser skal skolen inngå en
avtale med praksisstedet. Praksisstedet får også utdelt et
hefte som viser hva skolen forventer av praksisstedet.

Rektor

Informasjon om praksis
Studentene får informasjon om praksisordningen, og skolen
innhenter ønsker/prioriteringer fra studentene om
praksisperioden. Studentene utarbeider en CV.

Lærer

Mål for praksis

Lærer

Lærer utarbeider et forslag til innhold/oppgaver som er i
samsvar med konkrete læringsutbyttebeskrivelsene for
emnene, og som er relevante for utplasseringen. Lærer
involverer studentene i denne planleggingen.
03-07

03-08

03-09

03-10

Kvalitetssikring av praksisplasser
Skolen innkaller til et møte med aktuelle
praksissteder/veiledere hvor de planlegger
praksisperioden og gjennomgår forslag til innhold og
oppgaver i samsvar med konkrete studieplanmål.
Skolen og praksisstedet inngår en skriftlig og
gjensidig forpliktende avtale. Fagskolen skolerer
veilederen slik at man sikrer en hensiktsmessig
veiledning.
Integrering av praksis i undervisning
I for- og etterkant av utplasseringen skal studentene
gjennomgå aktuell teori slik at praksisen blir et reelt
kompetansebyggende supplement.
Fordeling av praksisplasser
Lærer fordeler praksisplasser i samarbeid med
studentene. Lærer sender studentenes CV til
veilederen på praksisplassen. Deretter utarbeider
lærer en oversikt over praksisplasser, der
veilederens og studentens navn framgår. Oversikten
leveres studentadministrasjonen.
Informasjon om praksisplass
Lærer og den enkelte student har en samtale før
utplasseringen der de gjennomgår fokusområder og
skolens krav og forventninger.

Stud.adm.
Avd.leder

Praksishefte

Avd.leder

Studentene

Studieplanen

Studentene

Lærer
Rektor
Avd.leder

Avtale om
utplassering
av studenter
Studieplanen

Lærer

Lærer
Stud.adm.

Lærer
Student

Informasjon
om praksis
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Studieplanen arbeidskrav
03-11

Program for praksis
Praksisstedet utarbeider et program for
praksisperioden. Her skal det gå klart fram hvilke
oppgaver studentene skal utføre, hvilke mål som
skal nås, hvem som er veileder, og når evalueringen
skal gjennomføres. Programmet skal godkjennes av
læreren, og studentene involveres i dette.

Kontaktper
son på
praksissted

Skjema for
praksisperiode

Student

Elektronisk
undersøkelse

GJENNOMFØRING AV PRAKSIS
03-12

Praktisk gjennomføring
Studentene utfører sine oppgaver i samsvar med
program og avtaler. Veileder følger opp og gir
tilbakemeldinger til studentene. Det skal
gjennomføres minimum ett møte på praksisplassen
mellom lærer, veileder og student. Ved behov kan
det være ytterligere oppfølging.

Veileder
Lærer

Enkelte av emnene er velegnet for praktiske øvelser
i virksomhetene etter at studentene har fått en
teoretisk innføring på skolen.
Studenten skal føre logg i praksisperioden. Loggen
skal danne grunnlaget for en sluttrapport.

03-13

03-14

Dersom det oppstår problemer i praksisperioden,
skal lærer/praksisansvarlig få beskjed om dette
umiddelbart.
Midtveisevaluering av praksis
Underveis i praksisperioden har lærer og veileder en
evalueringssamtale med studenten om
læringsutbytte og måloppnåelse, og om
utplasseringen så langt har svart til forventningene.
Studentene skal på dette tidspunktet få beskjed hvis
det er fare for at de ikke får godkjent
praksisperiode. Lærer skriver en rapport fra
midtveisevalueringen og sender til rektor og
studentadministrasjonen og arkiveres i
studentmappen.
Sluttevaluering av praksis
Etter endt praksis har lærer og veileder en
evalueringssamtale med studenten om
praksisoppholdet. De drøfter i hvilken grad praksis
har gitt økt kompetanse og vært i samsvar med det
avtalt programmet. Ved vurdering av veiledet
praksisopplæring er det ekstern veileder eller
praksislærer på praksisstedet og fagskolens lærer
som vurderer studentens praksis. Praksisperioden
får vurderingen bestått / ikke bestått. Lærer skriver
en rapport fra sluttevalueringen og sender til
avdelingsleder og studentadministrasjonen og
arkiveres i studentmappen.

Lærer
Veileder
Student

Skjema for
midtveisevalu
ering praksis

Rektor og
stud.adm.

Lærer
Veileder
Studentene
Avdelingsled
er og
stud.adm.

Skjema for
sluttevaluerin
g praksis

§ 4-2 lokal
forskrift

ETTERARBEID /EVALUERING
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03-15

Oppsummering av praksis
Studentene skriver en rapport som godkjennes av
lærer. Lærer formidler rapporten videre til
praksisstedet, avdelingsleder og
studentadministrasjonen.

Lærer

Alle de involverte lærerne og emneansvarlig
oppsummerer/evaluerer praksisperioden og lager en
sluttrapport, som leveres til rektor.

Studentene

Emneansvarl
ig
Avd.leder og
stud.adm.

Studieplanen
Sluttrapport

Alle erfaringene som er gjort i praksisperioden, i
tillegg til evalueringene, studentrapportene og
sluttrapporten, skal brukes som innspill til
planlegging av kommende praksisperioder.
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Arbeidsprosess nr. 08

KLASSELÆRERRÅD

Gyldig fra:

2008.12.16

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Sist revidert:

2012.08.12, 2016.06.13, 2018.03.01

Styringsdokumenter:

Årsplan

Nr.

Oppgave

Ansvarlig utøver
/ deltaker

09-01

Klasselærerråd – hyppighet og sammensetning

Klassestyrer

Det skal avholdes klasselærerråd i slutten av august,
september, oktober, januar og april.

Lærer

Rutiner og
lenker

Avd.leder

Alle klasselærerrådene ledes av klassestyrer og er obligatorisk
for alle klassens lærere. Avdelingsleder deltar på
klasselærerråd etter behov.
09-02

Klasselærerrådenes oppgaver

Klasselærer-rådet

Klasselærerrådene står helt sentralt i planleggingen og
koordineringen av undervisningen og i oppfølgingen av
klasser og enkeltstudenter, både faglig og psykososialt.

Lærer
Avd.leder

Oppgaver for klasselærerrådet gjennom hele året:








Avklare klassenes framdriftsplan for første og
andre halvår med oversikt over prøver/
innleveringer og lignende, og å ajourføre
framdriftsplanen.
Følge opp det psykososiale miljøet, spesielle
forhold, fravær hos studenter – lærer melder
fra til klasselærerrådet dersom enkeltstudenter
har for høyt fravær. Høyt fravær skal tas hånd
om etter AP05 Oppfølging av studenter som
står i fare for ikke å få vurdering.
Følge opp faglige og pedagogiske utfordringer,
inkludert manglende oppfylling av arbeidskrav.
Avklare behov for oppfølgingssamtaler mellom
student/klassestyrer/avdelingsleder.
Ta imot og vurdere innspill fra studentene.

AP05

23

Mer sesongrelaterte arbeidsoppgaver:


09-03

Følge opp tilbakemeldinger fra studentenes
underveisevaluering.
 kartlegge behovet for samtaler mellom lærer og
student (før evt studentsamtale, se pkt 09-05 og 0907). Avdelingsleder skal få oversikt over innmeldte
behov for oppfølgingssamtaler mellom lærer og
student.
Metoder for faglig og pedagogisk forbedring

Klasselærer-rådet

Kollegabasert veiledning brukes som metode innenfor
klasselærerrådet. Med kollegabasert veiledning mener vi at
kolleger som reflekterer over egen praksis, kan ta opp felles
utfordringer og diskutere i en trygg atmosfære i
klasselærerrådet. Her kan lærerne etterlyse den gode
praksisen eller invitere kolleger inn i sin undervisning.
Lærerkollegiet vil kunne fungere som en lærende organisme.
09-04

09-05

Oppgaver på første klasselærerråd etter sommerferien

Klassestyrer

Klasselærerrådet drøfter klassens framdriftsplan for det
kommende halvåret, tar for seg den totale
arbeidsbelastningen og legger inn prøver og innleveringer.

Klasselærer-rådet

Forberedelse til første studentsamtale

Klasselærer-rådet

I forkant av første studentsamtale (høstsemesteret) vil det
også være naturlig at det avholdes et klasselærerråd for å se
på om det er noe som den enkelte studenten bør bli gjort
oppmerksom på.
Studentsamtale gjennomføres ved behov og/eller ønske.
09-06

Etterarbeid i forbindelse med underveisevalueringen

Klasselærer-rådet

Etter at underveisevalueringen er gjennomført, vil
klasselærerrådene kunne fungere som en arena hvor lærerne
tar for seg fagligpedagogiske problemstillinger. Når lærerne
har fått tilbakemeldinger fra studentene og de selv har
reflektert over sin egen praksis, er det på tide å lufte i plenum
hva som kan være metodiske utfordringer i klassen, sett i lys
av enkeltstudenter og fag.

Lærernes refleksjon over egen praksis, både enkeltvis og i
klasselærerråd, knyttes til studentevalueringen. Det er viktig
å få et så balansert og pålitelig bilde av
undervisningskvaliteten som mulig, og da kan lærernes
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selvevaluering komplettere, eventuelt forklare eller korrigere,
noe av det bildet studentevalueringen gir.
09-07

Forberedelse til siste studentsamtale

Klassestyrer

De enkelte lærerne gir klassestyreren tilbakemeldinger på det
faglige ståstedet til hver enkelt student.

Lærer

Studentsamtale gjennomføres ved behov og/eller ønske.
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Arbeidsprosessbeskrivelser –
studentadministrasjon
AP 20-27
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Arbeidsprosess nr. 20

FORBEREDELSER NYTT STUDIEÅR

Gyldig fra:

16.12.2008

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Revidert:

22.06.2012, 30.05.16, 01.03.2018

Styringsdokumenter:

KS del 1 (årshjul)

Nr.

Oppgave

Ansvarlig utøver /
deltaker

20-01

Oppdatering av informasjon til studentene

WEB-ansvarlig

Informasjonen om skolestart på Fagskolens nettsider,
Facebook og i KS-håndboken oppdateres for det nye
skoleåret.

Leder studentadm.

Klargjøring av lokaler og utstyr.

Studentadm.

20-02

klargjør møbler til undervisningsrom, grupperom,
arbeidsrom osv.
 bestiller eventuell supplering og klargjøring av
hardware, software og AV-utstyr
Program for skolestart

Lærere

Program for skolestart skal være klart før sommerferien.
Det skal omfatte selve oppmøtedagen og andre
aktiviteter i forbindelse med oppstart. WEB-ansvarlig
legger ut programmet / informasjonen på skolens
hjemmeside og facebook. Studentadm. Legger ut på It'slearning.

WEB-ansvarlig

Velkomstbrev

Studentadm.



20-03

20-04

Sendes ut til nye studenter i begynnelsen av august

Rutiner og lenker

Rektor
Studentadm.

Eksempel
velkomstbrev
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Arbeidsprosess nr. 21

INNTAK OG REALKOMPETANSEVURDERING
Gyldig fra:

2016.01.01

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Revidert:

2012.06.28, 2017.06.21, 2016.06.21, 2018.03.01

Styringsdokumenter:

Fagskoleloven, Forskrift om fagskoleutdanning, FOA forskrift,
Forvaltningsloven

Nr.

Oppgave

Ansvarlig
utøver

Rutiner og
lenker

21-01

Informasjon og veiledning av søker

Studentadm.

https://fagskolen
.oslo.no/sokefagskolen/sokeri
nformasjon/sliksoker-du/

Informasjon om FOAs studietilbud og
innsøkingsprosess finnes på skolens hjemmeside.

www.fagskoleo
pptak.no

Informasjon om elektronisk søking og poengberegning
på www.fagskoleopptak.no

Studentadm. gir veiledning ved henvendelser fra
søker.
21-02

Søknad og vedlegg (dokumentasjon)

Studentadm.

Innsøking skjer i www.vigo.no fram til 15.04. VIGO
åpner uke 1.

Lokal forskrift
§3-5:

Alle vedlegg til søknaden laster du opp under
"vedlegg" inne på VIGO. Det vil si arbeidsattester,
vitnemål, autorisasjoner o.l. Fristen er også her 15.
april. Karakterer fra videregående opplæring og
dokumentasjon på fagbrev som allerede er registrert i
VIGO, trenger du ikke å legge ved på nytt.

Etter søknadsfristen 15.04. legges ut info på
hjemmesiden om hvordan det søkes på restplassene.
(søknader sendes til Fagskolen Oslo Akershus sammen

https://fagskol
en.oslo.no/

https://lovdata
.no/dokument/
SF/forskrift/20
17-03-09-1144

Avdelingslede
r/lærer
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med vedlegg (kopi av arbeidsattester, vitnemål,
autorisasjoner osv).

Studiestedene
i Akershus

Realkompetansevurdering gjennomføres av faglige
ansvarlige ved avdelingene.

Studiestedene i Akershus gjennomfører
realkompetansevurdering av sine søkere.

Studenter som kan komme i kontakt med mindreårige
som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring,
må fremlegge politiattest ved opptak. Ved FOA betyr
dette samtlige studenter på helse- og
oppvekststudiene.

21-03

Søknadsbehandling (poengberegning og RKV)
Studentadm. i Oslo poengberegner alle søknader som
kan dokumentere fag-/svennebrev eller
vitnemål/autorisasjon.

Søkere uten relevant fag-/svennebrev eller
autorisasjon, men med minst 5 års dokumentert
relevant praksis, må dokumentere fellesfag for
yrkesfaglige studieprogram fra vg opplæring.

Stud.adm.

Lokal forskrift
§§ 3-2 og 3-4:

Stud.adm.

https://lovdata
.no/dokument/
SF/forskrift/20
17-03-09-1144

Studiestedene
Studiestedene

De som ikke kan dokumentere ovenstående, kan bli
realkompetansevurdert (RKV).

RKVdokumenter

Studiestedene

Søkere som skal RKV må kontaktes av
studiestedet/den lærer som skal gjennomføre
vurderingen.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre
fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles
plass på vilkår om bestått prøve.
21-04

Søkere med utenlandsk utdanning
Søkere med fullført videregående opplæring fra de
andre nordiske landene er kvalifisert for opptak når
den videregående opplæringen i de respektive landene
gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning
tilsvarende norsk fagskoleutdanning.

Lokal forskrift
§3-3:
https://lovdata
.no/dokument/
SF/forskrift/20
17-03-09-1144
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Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og
praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha
likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene
tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige studieretninger i
Kunnskapsløftet 2006.

Søkere utenfor Norden må ha kunnskaper i norsk
tilsvarende nivå B2 (opptak til høyere utdanning).
Søkere som ikke kan dokumentere dette, må
realkompetansevurderes.
Studiestedene
Søkere som har utenlandsk utdanning, godkjent i
Norge, må også være autorisert i Norge ved inntak til
fagskoleutdanning i helse- og sosialfag.

https://www.k
ompetansenor
ge.no/norskpro
ve/

Beregning av inntakspoeng
21-05

Inntakspoeng for søknader om inntak på grunnlag av
relevant fag-/svennebrev eller vitnemål/autorisasjon,
beregnes etter gjeldende forskrifter og legges inn i
Vigo av Studentadm. i Oslo innen frist angitt av
nasjonalt opptakskontor.

Norskprøve:

Studentadm.

Lokal forskrift
§3-4:
https://lovdata
.no/dokument/
SF/forskrift/20
17-03-09-1144

Studiestedene
Fagskoleopptak
teknisk:

Søkere uten dokumentert relevant fag-/svennebrev,
autorisasjon, eller 5 års relevant praksis, vil få sin
realkompetanse vurdert av studiestedene.

http://www.fa
gskoleopptak.n
o/index.php?p
arID=88&page
ID=185&page
=Opptakskrav

Fagskoleopptak helse:
http://www.fa
gskoleopptak.n
o/index.php?p
arID=88&page
ID=188&page
=Helse+og+op
pvekstfag

21-06

Opptak på grunnlag av realkompetanse
Realkompetanse er all den kompetansen en person
har skaffet seg gjennom formell, ikke-formell eller
uformell læring. Dvs. all kunnskap og ferdigheter en

Lokal forskrift
§3-2:

Studentadm./
studiestedene

https://lovdata
.no/dokument/
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person har tilegnet seg gjennom utdanning, betalt
eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter,
organisasjonsarbeid og annet som kommer i tillegg til
den kompetansen som er dokumentert gjennom
grunnutdanningen.

SF/forskrift/20
17-03-09-1144

VOX:
Realkompetansevurdering i
fagskoler - Vox

Søkere som ikke fyller kravene til generelt
opptaksgrunnlag og som har fylt 23 år, kan søke om
opptak på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må
ha fem års relevant yrkespraksis. Yrkespraksis må
være relevant til studieprogrammet det søkes på
studieplanen. Ved realkompetansevurdering i fellesfag
kreves nødvendige faglige forutsetninger tilsvarende
læreplanene i Vg1/grunnkurs og Vg2/VK1 i
yrkesfaglige utdanningsprogram.

Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk
(NKR):
https://www.re
gjeringen.no/c
ontentassets/e
579f913fa1d45
c2bf2219afc72
6670b/nkr.pdf

Vedtak om godkjent realkompetanse er kun gyldig i
det påfølgende studieåret, og til den utdanningen det
er gitt opptak til.
Søkere om opptak på grunnlag av realkompetanse
formidles av hhv Studentadm. og studiestedene i
Akershus til aktuelle emnelærere for å bli
realkompetansevurdert.

Vedtak
Studentadm. har overordnet ansvar for
inntaksprosessen. Studiestedene i Oslo og Akershus
må sende resultatene av realkompetansevurderingene
til Studentadm. i Oslo senest 3 dager innen frist
angitt av nasjonalt opptakskontor (primo mai).

Resultatet av realkompetansevurdering skal
dokumenteres i et enkeltvedtak.
Mal for
enkeltvedtak
inntak og
avslag

21-07

Inntak av søkere
Slik foregår inntak av søkere:



Studentadm. mottar søkeroversikt fra Nasjonalt
opptakskontor (ca 16. april).
Studentadm. videresender søkeroversikt med
beregninger av inntakspoeng til Nasjonalt

Studentadm./
Studiestedene
i Akershus/
Nasjonalt
opptakskontor

Enkeltvedtak
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21-08

opptakskontor, som gjennomfører første og andre
inntak.

Studentadm. etterkontrollerer, korrigerer og
ajourfører søkerdata fra Nasjonalt opptakskontor
før første og andre inntak.

Nasjonalt opptakskontor sender ut tilbud om
studieplass og håndterer tilbakemeldinger fra
søkere etter første inntak.

Nasjonalt opptakskontor meddeler søkere om
resultatet av andre inntak og håndterer
tilbakemelding fra søkere.

Studentadm. overtar opptaket ultimo juni og fyller
opp eventuelle ledige studieplasser eller
oppfølging av ventelister etter andre inntak.
Rett til å klage - Klagebehandling
Vedtak om inntak til FOA er enkeltvedtak. Vedtak skal
begrunnes ihht forvaltningslovens §24 og kan
påklages i samsvar med Lov om fagskoleutdanning §§
7-8 og 13 og forvaltningslovens kapittel III-IV og VIII.

Studentadm.
FOAs
klagenemd

Studentadm. forbereder dokumentasjon til lokal
klagebehandling på inntak og realkompetansevurdering, oversender klagen til klagenemden og
sender ut svar etter behandling av klagen.

Lokal forskrift
§8-1:
https://lovdata
.no/dokument/
SF/forskrift/20
17-03-09-1144

Se lokal forskrift for ytterligere informasjon.
21-09

Studentmapper

Studentadm.

Alle studenter som er inntatt ved FOA, skal ha en
mappe i studentarkivet som inneholder:
-

-

-

Søknadsskjema (gjelder alle helsestudenter, og
de som er inntatt direkte til skolen utenom
vigo.no)
Dokumentasjon som viser at de er kvalifisert
(fag/svennebrev, autorisasjon eller RKV).
Poengberegningskjema
Registrering/vedtaksbrev som viser at
studenten er tilbudt plass
Innmeldingsskjema
Pårørendeskjema
All annen relevant informasjon på studente, så
som permisjonssøknader/svar, og evnt
legeerklæringer/sykmeldinger
Alle helse- og oppvekststudenter skal ha
politiattest (makuleres ved avgang)
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Arbeidsprosess nr. 22

MARKEDSFØRING
Gyldig fra:

16.12.2008

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Revidert:

2008.12.16, 2016.05.12, 2018.03.01

Styringsdokumenter:

Strategisk plan, årsplan

Mål:




at FOA er førstevalget for studenter når de velger yrkesfaglig høyere utdanning
o å gjøre Fagskolen kjent for potensielle studiesøkere
o å få flest mulig søkere til å prioritere Fagskolen Oslo Akershus
o å få flest mulig til å ta imot studieplass ved Fagskolen Oslo Akershus
at FOA er en attraktiv arbeidsplass og tiltrekker oss den beste fagkompetansen

Nr.

Oppgave

20-01

Markedsføringsstrategi
Ledelsen ved skolen skal jobbe aktivt og systematisk med en
strategi for markedsføring av FOA og fagtilbudene ved skolen.
Den skal blant annet:









utarbeide kvalitative og kvantitative mål for
virksomheten som skal være retningsgivende og
forpliktende for det videre arbeidet
sørge for at strategien er gjennomtenkt, og at de
veivalgene som tas, er forankret i virksomhetens mål
på både kort og lang sikt
gjennomføre en markedsanalyse av nåsituasjonen og
definere tiltak som må settes i gang for å nå målene
definere målgrupper for markedsføringen
utarbeide en aktivitetsplan for neste studieår
utarbeide et budsjett for markedsføringsaktivitetene
kartlegge hvilke tids- og personressurser som er
tilgjengelige, og som må være tilgjengelige for å nå
målene i markedsplanen
bruke relevante innspill i studentevalueringene i
prosessen rundt revisjon av strategi

Ansvarlig
utøver/deltake
r

Rutiner og
lenker

Ledelsen

Strategisk
plan

Årsplan
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20-02

Samarbeid med eksterne aktører

Ledelsen

FOA skal drive aktiv nettverksbygging overfor
bransjeorganisasjoner, NAV og offentlige og private
virksomheter.
20-03

Strategisk
plan

Årsplan

Markedssamarbeid med andre fagskoler
FOA har inngått en samarbeidsavtale med fagskolene på
Østlandet om felles markedsføring. Dette samarbeidet skal
sammen med innleid konsulentvirksomhet (Millimeterpress)
være en aktiv pådriver for felles markedsføring av fagskolene.
Felles former for markedsføring kan være felles
studietilbudsbrosjyre, utdanningsmesser, regionvis annonseog profileringskampanjer.

Leder
stud.adm.

Samarbeidsavtale
Markedsarbeid
Fagskolene på
Østlandet

Avtale med
Millimeterpress

Markedsføringssamarbeidet Østlandet møtes jevnlig og
drøfter felles budsjett, aktiviteter, evalueringer og vurdering
av nye aktiviteter.
20-04

Utdanningsmesser
Fagskolen skal være representert på utdanningsmesser i Oslo- Stud.adm.
Ledelsen
og Akershusområdet ved studentadministrasjonen, og
ledelsen har et særskilt ansvar for at både studenter, lærere
og ledelse er representert i denne typen utadrettet
virksomhet.

20-05

Brosjyrer

Avd.ledelse

Millimeterpress lager en fellesbrosjyre som presenterer
skolenes samlede tilbud. For enkelte studier produserer FOA
egne spesialbrosjyrer.
20-06

Facebook

Stud.adm.

Studentadministrasjonen har ansvar for å markedsføre skolen
på Facebook ved å holde kontoen levende og oppdatert med
informasjon om begivenheter på skolen.
20-07

20-08

Informasjon på nettsidene

WEB-redaktør,

WEB-redaktør og studentadministrasjonen har ansvaret for,
at det til enhver tid er oppdatert og riktig informasjon på
FOAs hjemmesider.

Stud.adm.

Generell informasjon
Studentadministrasjonen sørger for at FOA er med i sentrale
oversikter over utdanningstilbud med riktig og oppdatert
informasjon, bl.a. Nasjonalt Opptakskontor og Studentum.

Stud.adm.

34

Avdelingsledere har sammen med studentadministrasjonen
ansvar for at informere om FOA i sentrale bransjeblader/nettsteder.
Avd.leder
Stud.adm.

20-09

Økt bevissthet om FOA

Alle ved FOA

Alle studentene, de ansatte og ledelsen ved FOA skal bidra til
å øke folks bevissthet om hva fagskoleutdanning er, og hvilke
muligheter den gir.
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Arbeidsprosess nr. 23

EKSAMEN; forberedelse, gjennomføring og etterarbeid

Gyldig fra:

16.12.2008

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Revidert:

2012.06.22, 2016.05.01, 2017.05.16, 2018.03.01.

Styringsdokumenter:

Fagskoleloven, Forvaltningsloven, forskrift FOA

Nr.

Oppgave

Ansvarlig utøver
/ deltaker

Rutiner og
lenker

FORBEREDELSE TIL EKSAMEN
23-01

Eksamensplaner

Avd.leder

1. september og 1. desember utarbeider avdelingsleder et
utkast til plan for hhv vår- og høsteksamen. Utgangspunktet
er Fagskolens timeplan og årsplan. Denne informasjonen
skal være med i planen:

Lærer

 dato
 eksamensform
 tidsomfang for eksamen
 rom som skal brukes til eksamen
 rom for særordninger og PC
Eksamensplanen kvalitetskontrolleres avdelingsvis med
lærerne og avdelingsleder sender deretter godkjent
eksamensplan til studentadministrasjonen, senest to
måneder før eksamen. Studentadministrasjonen legger inn
godkjent eksamensplan i felles eksamensplan for hele FOA.

Stud.adm.
23-02

Muntlig informasjon til studentene

Klassestyrer

Klassestyreren gjør studentene kjent med eksamensplanen
og må sørge for at alle studentene får uttrykkelig beskjed
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om at de selv er ansvarlig for å holde seg underrettet om
eksamen.
23-03

Årsprøver

Lærer

Avdelingsleder utnevner lærere som får ansvaret for å lage
årsprøver i aktuelle emner, hvor studentene skal få vise
fagkunnskap og aktuelle ferdigheter. Årsprøvene gir
studentene nødvendig øvelse i å løse eksamensoppgaver,
og lærerne får prøve ut om et oppgavesett fungerer.

Avdelingsleder

Lærerne i det enkelte emne evaluerer årsprøvene i
etterkant og skal fokusere på følgende:








vanskelighetsgrad
omfang i forhold til avsatt tid
tverrfaglighet
vekting av fag
om oppgavene gir mulighet for å skille mellom
kandidatene
om bestillingen inviterer til oppgaveløsning på
ulike nivåer
relevans sammenlignet med eksamensoppgavene

Vurderingskriteriene skal være kjent for studentene
før/under prøven.
23-04

Søknad om tilrettelagt eksamen

Student

Studenter har anledning til å søke om tilrettelegging ved
eksamen. Ved skolestart får studentene informasjon om
dette og premissene for å søke. De som søker om
tilrettelegging ved eksamen (forlenget tid, bruk av PC og
eventuell spesialprogramvare), skal søke på et eget skjema
(FOAs hjemmeside) og dokumentere behovet ved å legge
ved en legeerklæring. Søknadsfrist er senest fire uker før
eksamen.
23-05

Søknad om innpassing og fritak
Søknad om innpassing eller fritak må framsettes skriftlig
innen en måned etter oppstart av emnet og må inneholde
nødvendig dokumentasjon. FOA skal innpasse beståtte
emner fra annen godkjent fagskoleutdanning med samme
antall studiepoeng i den utstrekning utdanningen oppfyller
de faglige krav for emnet eller emnene det søkes om
innpassing for. Innpassing kan bare skje mellom
fagskoleutdanninger på samme eller nært beslektet
område.

Lokal forskrift §
4-6

Skjema Søknad
om tilrettelagt
eksamen

Student

Lokal forskrift §
3-8

Søknad om
fritak i emne
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FOA kan gi fritak for emner på grunnlag av annen
dokumentert relevant utdanning og kompetanse.
Dokumentasjon av realkompetanse kan gi grunnlag for
fritak.

Utgangspunktet for vurderinger om innpassing, fritak og
realkompetanse skal være læringsutbyttebeskrivelse for
den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet og
studiepoeng eller andre vurderinger av omfang, nivå og
arbeidsbelastning.
23-06

Studenter som stryker på eksamen eller har gyldig fravær

Student

Lokal forskrift §
4-4

Student

Lokal forskrift §
4-4

Stud.admin.

Rutinebeskrivelse
Eksamensgjennom-føring

Stud.admin.

Rutinebeskrivelse
Eksamensgjennom-føring

En student som er vurdert til ikke bestått eller hadde gyldig
fravær ved ordinær eksamen vil tilbys ny eksamen ved
neste eksamensperiode. Benyttes ikke dette tilbudet vil det
påløpe en eksamensavgift ved ny eksamen.

23-07

Studenter som vil forbedre eksamenskarakter
En student som ønsker å forbedre en eksamenskarakter
kan søke om å gå opp til ny eksamen ved neste
eksamensperiode. En eksamensavgift må da betales av den
enkelte student/kandidat før eksamensgjennomføringen.
Eksamensavgiften fastsettes årlig av skolen.
Forbedringseksamen kan maksimalt avlegges én gang
forutsatt at eksamensforsøkene ikke overstiger tre forsøk.
Det vil være den beste eksamenskarakteren som blir den
gjeldende.

Hvis en student skal melde seg opp til ny eksamen må det
gjøres innen frist fastsatt av skolen.
23-08

Kvalitetssikring av avvikling av eksamen og årsprøver
Studentadministrasjonen har et møte for å avklare
oppgaver, ansvar og frister og for å kvalitetssikre rutinene
rundt gjennomføringen av eksamen og årsprøver.

23-09

Kvalitetssikring av informasjon
Studentadministrasjonen utarbeider en eksamensoversikt
med fordeling av studenter etter navn og eksamensvakter
per rom. I regelen samles studenter med innvilget
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tilrettelegging på et eget rom. Studentadministrasjonen
henger opp eksamensoversikter kvelden før eksamen.
23-10

Eksamensnummer

Stud.admin.

Studentadministrasjonen tar ut godkjenningslister over
eksamenskandidater som fyller kravene (som studierett,
oppmelding, forkunnskapskrav og obligatoriske aktiviteter)
for å gå opp til den aktuelle eksamenen. Deretter genereres
eksamensnummer for de studentene som skal opp til
eksamen.
23-11

23-12

Sentralgitte eksamensoppgaver

RFF,

Ved eksamener utarbeidet i samarbeid mellom flere
fagskoler til benyttelse av alle fagskoler (LØM eksamen) får
FOA tilsendt eksamensoppgavene fra Rådet for offentlige
fagskoler (RFF) senest én uke før eksamen.
Studentadministrasjonen kopierer og grupperer
eksamensoppgavene, slik at de er klar til å deles ut.
Deretter oppbevares oppgavene i låst arkivskap i
ekspedisjonen.

Stud.admin.

Lokalgitte eksamensoppgaver

Lærer,

Skolens lærere skal utarbeide lokalgitte eksamensoppgaver.
Avdelingsleder gir emneansvarlig og lærerne oppdraget
minimum to måneder før gjennomføringen av eksamen.
Som regel lages det oppgaver i hvert aktuelt
(trekkfags)emne. Lærerne i emnet skal i samarbeid
ferdigstille eksamensoppgavene senest to uker før
eksamensdato og sende over eksamensoppgaven til
studentadministrasjonen.

emneansvarlig

Avdelingsleder kontrollerer oppgavene med hensyn til
omfang og kvalitet og for å se om oppgavene er i
overensstemmelse med de målene som er satt for emnet.
Avdelingsleder går også nøye gjennom språk og instrukser
for å avdekke eventuell flertydighet eller uheldige ordvalg
og om studenten og sensor er kjent med
vurderingskriteriene. Deretter utfyller avdelingsleder en
forside med oversikt over omfang, tidspunkt og
hjelpemidler.

Avd.leder

Rutinebeskrivelse
Eksamensgjennom-føring

avdelingsleder,
stud.admin.

Forside
eksamen
Stud.adm.

Studentadministrasjonen kopierer og grupperer
eksamensoppgavene slik de skal deles ut. Deretter låser
studentadministrasjonen oppgavene inn i låst arkivskap i
ekspedisjonen.
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23-13

Klarering av datarom
Senest tre uker før eksamensdato og dato for årsprøver gir
studentadministrasjonen IKT-ansvarlig beskjed om
organisering (rom, tidspunkt, omfang) av eksamenen som
skal gjennomføres.
Ved LØM-eksamen skal studentadministrasjonen kontakte
IKT-ansvarlig senest 2 mnd før eksamensdato.
Studentadministrasjonen skal booke gymsalen senest 5
mnd før LØM eksamen.
IKT-ansvarlig skal kvalitetssikre alle PC-er, skrivere m.m. før
eksamensdagen. Påloggingsrutiner (brukernavn og passord)
skal klareres én uke før eksamensdato. På eksamensdagen
skal IKT-ansvarlig koble ut nettforbindelsen hvis ikke
Internett skal være tilgjengelig. IKT-ansvarlig skal være til
stede og tilgjengelig på eksamensdagen.

Stud.adm.
IKT-ansvarlig

Stud.adm.
IKT-ansvarlig

IKT-ansvarlig
Stud.adm.

GJENNOMFØRING AV EKSAMEN
23-14

23-15

23-16

23-17

23-18

Eksamenspapirer klargjøres

Stud.adm.

Studentadministrasjonen klargjør eksamenspapirene senest
dagen før gjennomføringen av eksamen. Lærerne får kopi
av eksamensoppgaven på eksamensdagen.

Lærer

Utdeling av hjelpemidler

Eksamens-vakt

Eksamensvaktene og studentadministrasjonen deler ut
eventuelle hjelpemidler som er til utlån under eksamenen.
Dette gjelder også hjelpemidlene for studenter som har fått
innvilget spesiell tilrettelegging av eksamen.

Stud.adm.

Kontroll av hjelpemidler

Eksamens-vakt

Eksamensvaktene og studentadministrasjonen kontrollerer
at studentene ikke har med seg hjelpemidler som ikke er
tillatt.

Stud.adm.

Eksamensvakter

Eksamens-vakt

Eksamen skal gjennomføres i overensstemmelse med
instruksen for eksamensvakter. Studentadministrasjonen
setter eksamensvaktene inn i rutinene for eksamensvakter.

Stud.adm.

Lærers tilstedeværelse

Lærer

Rutinebeskrivelse
Eksamensgjennom-føring
Rutinebeskrivelse
Eksamensgjennom-føring

Rutinebeskrivelse
eksamens-vakt
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Læreren skal være tilgjengelig ved eksamens begynnelse i
minimum én time etter at den har begynt.
ETTERARBEID
23-19

Fordeling av eksamensoppgaver til sensorer

Stud.adm.

Umiddelbart etter eksamen fordeler/sender
studentadministrasjonen de innleverte besvarelsene
inkludert følgende dokumenter til interne og eksterne
sensorer:

Sensor

-

kopi av eksamensbesvarelse
kandidatliste
sensorveiledning
studieplan og/eller emnebeskrivelse og
eventuelt pensumliste
løsningsforslag
sensorrapport
honorarskjema

De interne sensorene kvitterer for de mottatte
besvarelsene. De eksterne sensorene får tilsendt
besvarelsene elektronisk (evt rekommandert brev).
23-20

Publisering av eksamenskarakterer

Muntlige eksamenskarakterer kunngjøres for studentene
umiddelbart etter gjennomført eksamen og dokumenteres
på karakterutskrift/vitnemål. Lærer/eksaminator har
ansvaret for at studentadministrasjonen får det signerte
karakterskjema innen klokken 12 neste dag.
Eksamenskarakterskjema hentes i
studentadministrasjonen.

Stud.adm.

Mal for
eksamenskarakter

Lærer/sensor

Stud.adm.
Skriftlige eksamenskarakterer publiseres klassevis med
kandidatnummer ved opphengt liste på
studentadministrasjonen.

Publisering av eksamenskarakterer gjøres senest 3 uker
etter eksamen.

Stud.adm.

Se også AP06 Karaktersetting (emne og –
eksamenskarakterer)
Stud.adm.
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Se også AP26 Avslutning av studieår
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Arbeidsprosess nr. 24

SENSORER

Gyldig fra:

16.12.2008

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Revidert:

2011.08.01, 2016.02.01, 2018.03.01

Styringsdokumenter:

Fagskoleloven, lokal forskrift, Fagskoletilsynsforskriften §§ 3-5 og 3-6, KS del 1,
AP06 Karaktersetting, AP23 Eksamen, Studieplaner

Nr.

Oppgave

Ansvarlig
utøver/deltaker

Rutiner og
lenker

FØR EKSAMEN
24-01

24-02

Oppnevning av interne sensorer

Lærer

Læreren er hovedansvarlig for intern sensur. Hvis det er behov
for flere interne sensorer, velger avdelingsleder disse blant det
fagpersonalet som har vært mest involvert i det aktuelle emnet.
Avdelingsleder fører navnene på interne sensorer på
eksamensplanen.

Avd.leder

Oppnevning av ekstern sensor

Avd.leder

Avdelingsleder er av styret ved rektor delegert oppgaven å
oppnevne ekstern sensor ved eksamen, prøve, bedømmelse av
oppgave eller annet arbeid når resultatet inngår på vitnemålet
eller innregnes i karakter for utdanningen.

Rektor/styret

§§ 3-5 og
3-6
fagskoletilsynsforskriften

Ekstern sensor rekrutteres primært fra andre fagskoler,
høgskoler eller fra næringslivet/bransjen.
§ 5-3 lokal
forskrift
For å ivareta habilitet, yrkesrelevans og vurderingens egnethet
skal det benyttes to sensorer, hvorav en ekstern ved
bedømmelse av studentenes prestasjoner i eksamen.

Eksterne sensorer skal ha formell utdanning minst på samme
nivå som det undervises i, innen det aktuelle fagområdet eller
nærliggende fagområder. Ekstern sensor skal ha relevant
yrkeserfaring innen fagområdet.
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For nye fagområder der det ennå ikke tilbys tertiær utdanning,
kan langvarig yrkespraksis erstatte formell utdanning.

Kompetansen til den eksterne sensoren vurderes på bakgrunn
av informasjon fra CV og referanser. Sensorene skal ha
kompetanse til å vurdere om læringsutbyttet er oppnådd.
24-03

Sensorkontrakt
Avdelingsleder utarbeider og sender en sensorkontrakt til den
eksterne sensoren med kopi til studentadministrasjonen.
Utbetaling av sensorhonorar skjer etter mottakelse av
sensorrapport (se pkt 24-07). Kontrakten skal inneholde
opplysninger om:

Avd.leder
Stud.adm.

 eksamensform
 nivå (semester/studieår)
 antall kandidater
 sensurfrist
 lønnsbetingelser
 normert tid per besvarelse
Avdelingsleder og ekstern sensor undertegner kontrakten.
SENSURERING
24-04

Tilsending av oppgaver

Studentadm.

Umiddelbart etter eksamen fordeler/sender
studentadministrasjonen de innleverte besvarelsene inkludert
følgende dokumenter til interne og eksterne sensorer:

Sensor

-

kopi av eksamensbesvarelse
kandidatliste
sensorveiledning
studieplan og/eller emnebeskrivelse og eventuelt
pensumliste
løsningsforslag
sensorrapport
honorarskjema

De interne sensorene kvitterer for de mottatte besvarelsene.
De eksterne sensorene får tilsendt besvarelsene elektronisk
(evt rekommandert brev).
Sensorveiledningen tar for seg hvilke mål oppgavene dekker og
hvilke vurderingskriterier som er lagt til grunn.
24-05

Sensur

Sensor

Sensur av eksamen fastsettes i fellesskap av intern og ekstern
sensor. Dersom det ikke er enighet om en karakter, skal ekstern

Stud.adm.

§ 5-3 lokal
forskrift
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AP06
Karaktersetting

sensors vurdering vektlegges. Den interne sensoren tar kontakt
med den eksterne for å avtale tid for sensurmøte.

Sensuren skal foreligge studentadministrasjonen innen tre uker
etter eksamen (signert eksamensprotokoll). Styret selv skal
fatte vedtak om lengre frist dersom det ikke er mulig å skaffe
kvalifisert sensor innen denne fristen.

AP23
Eksamen, pkt
23-19 og 2320

Ved ny sensur etter lokal forskrift § 8-2 (formelle feil) og § 8-3
(karakterfastsetting) oppnevnes nye sensorer. Minst én sensor
skal være ekstern. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst
for klager. Hvis den endelige karakteren er fastsatt på grunnlag
av både skriftlig og muntlig prøve og karakteren endres etter ny
sensur av den skriftlige delen av eksamenen, holdes ny muntlig
prøve til fastsetting av endelig karakter.

Ved ny sensur som følge av klage, bytte av sensor ved
uforutsett forfall, eller uenighet ved felles sensurvedtak, regnes
sensurfristen fra det tidspunkt ny(e) sensor(er) er oppnevnt.

ETTERARBEID
24-06

24-07

Forfall ved eksamen

Stud.adm.

Studentadministrasjonen har ansvaret for å registrere forfall fra
eksamen på grunn av sykdom. En sensor som påtar seg
sensoroppdrag, påtar seg samtidig å være sensor ved en
eventuell ny/utsatt eksamen i samme emne. Den interne og
den eksterne sensoren varsles om når det vil bli satt opp
ny/utsatt eksamen. Den eksterne sensoren skal få tilsendt en
oversikt over tidspunkt for ny/utsatt eksamen i god tid.

Sensorer
(interne og
eksterne)

Sensorrapport

Studentadm.
Sensorer

Etter gjennomført sensurering, sender studentadministrasjonen
sensorrapport elektronisk til ekstern sensorer. I rapporten
vurderes kvaliteten på eksamen, innholdet i undervisningen,
vurdering av studentenes faglige nivå etc. Rapporten returneres
studentadministrasjonen med en frist på 2 uker.
Studentadministrasjonen gir beskjed til avdelingsleder om
utbetaling av sensorhonorar, når sensorrapport er mottatt.

Sensorrapport

Avd.leder
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Arbeidsprosess nr. 25

HÅNDTERING AV FUSK OG PLAGIERING

Gyldig fra:

16.12.2008

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Revidert:

2012.01.02, 2016.05.12, 2018.03.01

Styringsdokumenter:

Lokal forskrift

Nr.

Oppgave

28-01

Fusk og plagiering
Forsøk på fusk er når en student forsettlig handler i strid med
forskrifter og retningslinjer for eksamen og vurdering. Som fusk
eller forsøk på fusk regnes blant annet:







Ansvarlig
utøver/delta
ker

Rutiner og
lenker

§ 7-3 lokal
forskrift

Bruk av andre hjelpemidler enn de som er tillatt
i den enkelte emnebeskrivelsen og/eller
eksamensoppgaven. Det samme gjelder dersom
studenten har slike hjelpemidler tilgjengelig i
forbindelse med gjennomføring av eksamen, selv
om det ikke kan påvises at hjelpemiddelet har
vært i bruk.
Samarbeid med andre, utover det som er tillatt i
plan for det enkelte emne
Plagiering, kopiering, sitering, avskrift av
faglitteratur, internettsider og eget eller andres
arbeid uten tilstrekkelig kildehenvisning.
Bruk av tidligere leverte oppgaver eller
eksamener, som er skrevet av studenten selv,
eller av andre.
Besvarelsen er preget av manglende
selvstendighet, er svært lik en annen besvarelse,
eller åpenbart utarbeidet av andre.

Bestemmelsene om fusk omfatter både obligatoriske arbeider
og eksamen, og vurderes likestilt
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28-02

Konsekvenser av fusk og plagiering
Dersom det oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal
studenten straks gjøres oppmerksom på at han/hun vil bli
rapportert. Dette gjelder også for studenter som eventuelt yter
hjelp. Studenten velger selv om eksamen skal
fullføres/avbrytes.

Eksamensvak § 7-3 lokal
t
forskrift
Stud.adm.
Rektor

Rapportering skal skje til studentadministrasjonen og rektor.
28-03

28-04

Informasjon til student om fusk og plagiering

Lærer

Lærer skal ta opp fusk og plagiering som tema i undervisningen,
og alle lærer skal være tydelig på hva som kan regnes som fusk
og plagiering i de ulike emnene. Studentene skal få opplæring i
kildebruk og bli kjent med skolens lokale forskrift.

Student

Lærers ansvar ved utarbeidelse av oppgaver

Lærer

Lærer som utarbeider eksamensoppgaver og tilrettelegger for
annen obligatorisk arbeid, skal reflektere over mulighetene for
å kontrollere fusk og plagiering i oppgaven/arbeidet.

Student

Lokal
forskrift
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Arbeidsprosess nr. 26

AVSLUTNING AV STUDIEÅR

Gyldig fra:

16.12.2008

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Revidert:

2012.06.22, 2016.04.28, 2018.03.01

Styringsdokumenter:

Fagskoleloven, årshjul, lokal forskrift

Nr.

Oppgave

Ansvarlig
utøver

Rutine / Skjema

26-01

Vitnemål

Stud.adm.

Mal for vitnemål

(dokumentasjon på fullført og bestått utdanning)

Rektor

FOA benytter Nasjonalt fagskoleråds mal for
dokumentasjon av fullført og bestått fagskoleutdanning.
Ifølge NOKUTS Veiledning til fagskoletilsynsforskriften (§
3-1 Grunnleggende forutsetninger for å tilby
fagskoleutdanning) skal vitnemålet dokumentere:








det overordnede læringsutbyttet (formulert i
kulepunkter)

emner og eventuell praksis
NKR-nivå og kvalifikasjonen som oppnås (fagskole 1
eller fagskole 2)
karaktersystemet som benyttes (A-F eller «bestått» /
«ikke bestått»)
antall studiepoeng
avsluttende vurdering/eksamenskarakter

FOAs vitnemålet har i tillegg følgende informasjon:




navn og adresse til fagskolen
rom for å påføre fødselsnummer
NUS-kode (Norsk standard for
utdanningsgruppering)
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henvisning til Lov om
fagskoleutdanning

De studentene som har gjennomført et hovedprosjekt,
skal få en kort beskrivelse av hovedprosjektet på
vitnemålet. Det skal også stå prosjektets tittel, omfang og
navnet på samarbeidsbedriften.

Studenter som gjennomfører praksis, skal ha en vurdering
av praksisperioden.
Læringsutbyttebeskrivelser og prosjektbeskrivelser skal
være levert til studentadministrasjonen innen en
nærmere fastsatt tidsfrist.

Avd.leder
26-02

Diplom

Stud.adm.

Avgangsstudenter som har fullført og bestått utdanning
ved FOA tildeles et diplom sammen med vitnemål på
avslutningsseremonien (se pkt 26-03).

Rektor

Mal for diplom

På et diplom skal det komme fram:





26-03

Studentens navn
Fødselsnummer
Studieretning med fordypning
Tittel

Karakterutskrift

Studenter som ikke har avsluttet utdanningen, skal på
anmodning gis karakterutskrift for de emner han eller
hun har bestått.

Stud.adm.

Mal
karakterutskrift

Klassestyrer
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Klassestyrer utdeler karakterutskrift til samtlige
førsteårsstudenter på siste skoledag.

Karakterutskriften viser hva de har gjennomgått det siste
studieåret. Karakterutskriften skal opplyse:








Studentens navn
Fødselsnummer
Studieår
Studieretning
Gruppe/klasse
Klassestyrers navn og signatur
Utstedelsesdato

For hvert emne skal det komme fram:






26-04

Emnenavn
Emnekode (NVB-kode)
Studiepoeng
Emnekarakter og/eller eksamenskarakter
Eksamenstype
Merknad

Avslutningsseremoni / utdeling av vitnemål og diplom

Rektor

Rundt siste skoledag arrangerer skolen en
avslutningsseremoni for alle avgangsstudenter og lærere.
Her skal det være bevertning, taler, kunstnerisk innslag,
hilsener og utdeling av vitnemål og diplom.

Stud.adm.
Lærer
Studenter
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Arbeidsprosess nr. 27

KLAGEBEHANDLING
Gyldig fra:

16.12.2008

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Revidert:

2012.01.02, 2016.05.02, 2018.03.01

Styringsdokumenter:

Fagskoleloven, lokal forskrift, Styrets vedtekter,

Jf lokal forskrift § 8-1 skal avgjørelser om opptak, realkompetansevurdering, avsluttende vurdering,
annullering av eksamen, fusk, innpass og fritak, politiattest, bortvisning, skikkethetsvurdering og
andre disiplinærsaker behandles etter reglene om enkeltvedtak (Fagskolelovens §§ 7, 8 og 13,
forvaltningsloven § 28). Vedtak skal begrunnes ihht forvaltningslovens § 24. Enkeltvedtak kan
påklages til lokalt klagenemd. Klagesaker som ikke gjelder enkeltvedtak behandles av skolens rektor.

Nr.

Oppgave

Ansvarlig utøver

Rutine

27-01

Klagenemndas sammensetning og myndighet

Lokal
klagenemnda
Styret

§ 8-1
lokal
forskrift

Klagenemnd oppnevnes av styret ved FOA.
Lokal klagenemnd har fem medlemmer med personlige
varamedlemmer. Lederen og varamedlemmet for lederen skal
fylle de lovbestemte kravene for lagdommere. Lederen og
varamedlemmet for lederen skal ikke være ansatt ved
fagskolen. To av medlemmene skal være studenter.

Lokal klagenemnd er vedtaksfør når lederen eller
varamedlemmet for lederen og to andre medlemmer er til
stede. Enkeltvedtak fattet av den lokale klagenemda på klager
etter lov om fagskoleutdanning § 7, § 9, § 10, § 11 og § 12 kan
påklages til nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning. Øvrige
enkeltvedtak kan ikke påklages.

Den lokale klagenemdas medlemmer utenom
studentrådsrepresentantene med vara, velges for fire år av
gangen. Studentrådsrepresentantene med vara velges for to
år.
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27-02

Klage på formelle feil ved eksamen
Klage over formelle feil ved eksamen må fremsettes skriftlig til
rektor ved FOA innen 3 uker etter at studenten er eller burde
vært kjent med det forhold som ligger til grunn for klagen.
Formelle feil kan være feil ved oppgavegiving,
eksamensavvikling eller ved gjennomføring av sensuren.

Studenten
Lokal klagenemd,

§ 8-2
lokal
forskrift

Rektor/leder
stud.adm.

Ved gruppearbeider må klage på formelle feil være signert av
alle gruppens medlemmer.
Sensurvedtaket skal oppheves hvis det er begått feil som kan
ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelse
av denne. Ny sensur gjennomføres hvis feilen kan rettes opp
ved ny sensur av innleverte arbeider. I motsatt fall holdes ny
eksamen, prøve eller lignende med nye sensorer.
Karakterfastsetting ved ny sensur kan påklages etter lokal
forskrift § 8-3 og reglene i lov om fagskoleutdanning § 8.
Er krav om begrunnelse for eller klage over
karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen fra
studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av
klagen foreligger.
Klageinstans for formelle feil ved eksamen er lokal
klagenemnd oppnevnt av styret ved FOA.
27-03

Begrunnelse for karakterfastsetting
Sensor/lærer
En student har rett til å få en begrunnelse for emnekarakter og Rektor/leder
for karakterfastsettingen ved muntlig og skriftlig eksamen.
stud.adm.
Studentene

§ 8-3
lokal
forskrift

Begrunnelse for karakterfastsetting ved muntlig eller
praktisk eksamen
Studenten har rett til å få en begrunnelse for
karakterfastsettingen. Ved muntlig eksamen eller
bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik
begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er
meddelt. Jf punkt 27-05 kan bedømmelse av muntlig
prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende
som etter sin art ikke lar seg etterprøve, ikke påklages.
Studenten kan dermed bare klage på formelle feil som kan ha
noe å si for resultatet (jf. pkt 27-02).
Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal
disse være tilgjengelige for studentene etter at karakteren er
fastsatt.
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Begrunnelse for emnekarakter og karakterfastsetting ved
skriftlig eksamen
Begrunnelsen skal være gitt innen to uker etter at studenten
har bedt om dette. Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen to
uker, skal studenten varsles om dette og samtidig få oppgitt
når begrunnelsen kan ventes. I begrunnelsen skal det gjøres
rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for
bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon.
Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig.
Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal
disse være tilgjengelige for studentene etter at karakteren er
fastsatt.
27-04

Klage over karakterfastsetting ved skriftlig eksamen og
emnekarakter
En student kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker
etter at eksamensresultatet er kunngjort. Ny sensur skal da
foretas. Ved ny sensur skal sensorene ikke få opprinnelig
karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens
begrunnelse for klagen. Ved klage på karakter ved skriftlig
eksamen benyttes nye sensorer. Endring i karakteren kan
gjøres til både gunst og ugunst for klager.

Studentene
Sensor/lærer

§ 8-3
lokal
forskrift

Rektor/leder
stud.adm.

Er det fremsatt krav om begrunnelse eller klage over formelle
feil, løper klagefristen etter dette punktet fra studenten har
fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.
Ved bruk av løpende vurdering kan skolen bestemme om
studenten skal fremsette klage etter vurdering av separat
prøve, oppgave eller annet arbeid som bedømmes med
karakter, eller om klage skal fremsettes når resultatet fra
emne er kunngjort.

Den skriftlige klagen skal inneholde:




hvem som klager (navn og adresse og ev.
kandidatnummer)
det vedtak det klages over (emnekarakteren og/eller
eksamenskarakter)
dato og underskrift

Klagen bør i tillegg inneholde:
- begrunnelse for klagen
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Karakterfastsetting ved ny sensur etter dette punktet kan ikke
påklages.

27-05

En klage på standpunktkarakter kan bare omhandle
retningslinjene for om karakterfastsetting er fulgt. Ved
medhold foretas ny vurdering.
Klage på muntlig og /eller praktisk eksamen
Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av
praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg
etterprøve, kan ikke påklages. Studenten kan dermed bare
klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet (jf. pkt
27-02).

Studentene
Sensor/lærer

§ 8-3
lokal
forskrift

Dersom studenten får medhold i klagen ved muntlig eksamen,
skal karakteren annulleres, og studenten har rett til å gå opp
til ny eksamen, med ny sensor.

Det finnes også andre ikke-skriftlige eksamener og prøver der
det ikke finnes dokumentasjon som kan vurderes av en
klagenemnd, som for eksempel praksisopplæring. I disse
tilfellene kan studentene bare klage på formelle feil som kan
ha noe å si for resultatet. I slike tilfeller skal skolen følge
samme prosedyre som ved klage på en muntlig eksamen.
27-06

27-07

Klage ved gruppeeksamen

Studentene

Ved klage over karakterfastsettingen på gruppeeksamen eller
gruppebesvarelse, må alle gruppens medlemmer samlet
samtykke i og skrive under på klagen.

Sensor/lærer

Generell konsekvens av klager

Avd.leder

Avdelingsleder skal vurdere om det er forhold i studentens
klage som kan gi grunn til å sette i gang tiltak. Avdelingsleder
sender melding om dette til resten av ledelsen som vurderer
og iverksetter eventuelle forbedringstiltak.

FOAs ledelse

En klage på en karakter kan avdekke forhold som kan tyde på
at det var formelle feil ved gjennomføring av en eksamen, og
at dette kan ha påvirket studentens prestasjoner eller
bedømmelsen av dem. I slike tilfeller skal FOA ta dette opp på
eget initiativ og vurdere relevante tiltak for å rette opp forhold
som kan ha vært ugunstige for studentene. Dersom det er
formelle feil som er ugunstige for studentene, kan eksamen
anses som ugyldig, og sensurvedtaket oppheves for alle som
ble omfattet av feilen.
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Hvis det er formelle feil som er ugunstige for studentene, skal
alle studenter, også de som ikke har klaget, gjøres
oppmerksomme på forholdet og få tilbud om oppretting. Hvis
det er mulig, rettes feilen gjennom en ny sensur eller gjennom
en ny eksamen. Studentene avgjør selv om de vil benytte seg
av tilbudet.
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Arbeidsprosessbeskrivelser –
kvalitetsutviklingsprosesser
AP 80-88
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Arbeidsprosess nr. 80

VEDLIKEHOLD AV KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET

Gyldig fra:

2008.12.16

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Sist revidert:

2012.08.24, 2016.06.13, 2018.03.01

Styringsdokumenter:

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning

FOAs kvalitetssikringssystem skal bidra til kvalitet i alle deler av virksomheten. En forutsetning for at
systemet skal fungere, er at det oppdateres og videreutvikles jevnlig. Denne prosessen beskriver
hvordan dette gjøres, og hvem som deltar i arbeidet.

Nr.

Oppgave

Ansvarlig
utøver/deltaker

Rutiner og
lenker

81-01

Arbeidsprosessenes overordnede oppgaver Fagskolens
operative kvalitetssikringssystem består av en rekke
arbeidsprosesser (AP) som viser hvordan vi skal planlegge og
gjennomføre ulike arbeidsoppgaver for å sikre
utdanningskvaliteten. Dette er de overordnede oppgavene
som gjelder arbeidsprosessene:

Styret

AP81

Rektor

AP82







Rektor har fått i oppgave av styret å godkjenne de
enkelte arbeidsprosessene. Styret er ansvarlig for at
arbeidsprosessene blir godkjent.
Studieadministrasjonen sørger for å legge ut
oppdaterte og nye arbeidsprosesser på FOAs
nettsider.
Studieadministrasjonen skal informere alle ansatte
når det er vedtatt nye arbeidsprosesser eller viktige
endringer.
Alle ansatte er forpliktet til å følge de vedtatte
arbeidsprosessene som grunnlag for sitt arbeid på det
aktuelle området.
Rektor skal sørge for at arbeidsprosessene oppdateres
kontinuerlig. Tidspunktet for endringer i
arbeidsprosessene skal gå fram av historikken på
forsiden av arbeidsprosessene.

Stud.adm.
Kvalitetsutvalge
t
Alle ansatte

57



81-02

Kvalitetsutvalget skal påse at rektor og ledelsen
gjennomfører internrevisjon (se AP82 Intern revisjon
og AP89 Kvalitetsutvalg)
 Rektor har ansvaret for en helhetlig revidering av
kvalitetssikringssystemet én gang i året.
Oppgaver som gjelder den enkelte arbeidsprosessen
For hver arbeidsprosess oppnevner rektor en prosessansvarlig
(typisk avdelingsleder) som har hovedansvaret for den
aktuelle arbeidsprosessen. Det innebærer å:

Avd.leder/prosessa
nsvarlig

Rektor



81-03

informere personalet det gjelder, om den aktuelle
arbeidsprosessen
 sørge for nødvendig opplæring slik at personalet kan
bruke arbeidsprosessen aktivt i arbeidet sitt
 følge opp hvordan arbeidsprosessen fungerer, og
være personalets kontaktperson når det gjelder
erfaringer/innspill på arbeidsprosessen
 sørge for å dokumentere avvik på området
 ta ansvar for å sette i gang forbedringstiltak og
vurdere virkningen av disse tiltakene
 sørge for at den aktuelle prosessen revideres
kontinuerlig
 delta i internrevisjon
Utarbeidelse av nye arbeidsprosesser
Dersom det er behov for å utarbeide en ny arbeidsprosess,
bruker vi skjemaet nedenfor som viser hvordan dette foregår.

Prosessansvarlig
Rektor

Mal for
arbeidsprosess

DET ER BEHOV FOR EN NY ARBEIDSPROSESS

Trinn

Oppgave

Hvem

Trinn 1

To personer lager et forslag
til ny arbeidsprosess

Noen som kjenner til
arbeidsprosessen, inkl.
prosessansvarlig

Trinn 2

Forslaget sendes ut til et
utvalg personer som kommer
med innspill

De som er berørt av
arbeidsprosessen

Trinn 3

Godkjenning:
JA → man går videre til trinn
4

Trinn 4

NEI → det utarbeides et nytt
utkast for godkjenning (trinn
1)

Noen som kjenner til
arbeidsprosessen, inkl.
prosessansvarlig

Rektor godkjenner
beskrivelsen av
arbeidsprosessen

Rektor

ARBEIDSPROSESSEN ER KLAR TIL BRUK
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81-04

Problemstillinger ved ny arbeidsprosess
Når vi utarbeider en ny arbeidsprosess, bør vi ta utgangspunkt
i følgende spørsmål:








Prosessansvarlig

Hvilke lover, forskrifter, krav, andre føringer, eller
standarder finnes på det aktuelle området?
Hvilke kvalitetsmål foreligger eller er ønskelig internt
ved FOA på det aktuelle området?
Hvilke arbeidsoperasjoner/-oppgaver består det
aktuelle området av?
Hvordan utføres de enkelte oppgavene?
Når skjer de forskjellige arbeidsoppgavene (rekkefølge
og tid på året)?
Hvem er ansvarlig for å utføre oppgavene?
Hvilke dokumenter er relevante som grunnlag for
arbeidsoppgavene?
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Arbeidsprosess nr. 81

INTERN REVISJON

Gyldig fra:

2008.12.16

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Sist revidert:

2012.08.24., 2018.03.01

Styringsdokumenter:

KS, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning, Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning

Nr.

Oppgave

Ansvarlig
utøver/ deltaker

82-01

Gjennomgang av kvalitetssikringssystemet

Rektor

Ledelsen skal gjennomgå kvalitetssikringssystemet i mai/juni
hvert år i forkant av årsrapporten for utdanningskvalitet.
Revisjonsprosessen skal inneholde disse punktene:

Ledelsen

82-02

 utarbeidelse av langsiktig revisjonsplan
 varsling om revisjon og program for revisjonen
 åpningsmøte
 gjennomføring, intervjuer, verifikasjon
 oppsummeringsmøte i ledelsen
 utarbeiding og utsending av revisjonsrapport
 oppfølging av revisjonsrapport
Systemrevisjon
En viktig del av internrevisjonen er systemrevisjonen, som er en
revisjon av hele kvalitetssikringssystemet. Systemrevisjonen
skal se til at kvalitetssikringssystemet er oppbygd,
dokumentert, implementert og fungerer på en tilfredsstillende
måte. Systemrevisjonen undersøker:




Rutiner
og lenker

Kvalitetsutvalg

Rektor

AP80

Ledelsen

AP82

Kvalitetsutvalg
Prosessansvarlig

om FOAs kvalitetssikringssystem er hensiktsmessig og
dekkende
om aktivitetene utføres slik de er beskrevet
om FOA når sine mål og driver sin virksomhet innenfor
de rammene som myndighetene har satt

Systemrevisjonen skal også se til at:


undervisningen og læringsmiljøet ved FOA holder høy
faglig kvalitet
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82-03

82-04

vi bidrar til kvalitetsutvikling
vi dokumenterer kvalitetssikringsarbeidet
vi avdekker sviktende kvalitet
systemrevisjonen omfatter alle prosesser som har
betydning for studiekvaliteten
 vi måler sentrale faktorer som gjelder studentene og
studentenes læring
 vi har rutiner som sikrer kontinuerlig forbedringer av
systemet
Temarevisjon

Rektor

AP80

En temarevisjon vil si at vi reviderer i dybden på ett område, og
at vi tar for oss én eller flere prosesser som beskriver
kvalitetssikring av bestemte deler av virksomheten. Eksempler
kan være praksisstudier eller vurderingsformer og sensurering.

Ledelsen

AP82

Rektors rolle og ansvar i internrevisjonen

Rektor

Kvalitetsutvalg
Prosessansvarlig

Rektor leder internrevisjonen og skal planlegge, gjennomføre
og følge opp den interne revisjonen av
kvalitetssikringssystemet. Rektor skal også:


82-05

avgjøre hvordan revisjonen skal utføres, og utarbeide
en plan for revisjon
 bestemme sammensetningen av revisjonsgruppen
Revisors/revisjonsgruppens rolle og ansvar i internrevisjonen
Revisor skal:








82-06

utarbeide egne sjekklister
formidle og klarlegge revisjonskrav
dokumentere observasjoner
verifisere virkningen av korrigerende tiltak
vise diskresjon og integritet
være objektiv
samle og analysere bevis for å trekke konklusjoner på
det reviderte området
 vurdere behovet for mer omfattende undersøkelser
 være i stand til å besvare spørsmål om kvalitetssikring
 opptre i samsvar med avtalte etiske regler
Personen med funksjonen eller som har ansvar for området
som revideres (den reviderte) og dennes rolle og ansvar i
internrevisjonen

Revisor/
Revisjonsgruppe

Den reviderte
Revisor/revisjon
sgruppe

Den reviderte skal:





informere alle berørte parter
sørge for at nødvendig personell er tilgjengelig
skaffe nødvendig informasjon og dokumentasjon
planlegge og gjennomføre nødvendige korrigerende
tiltak som avtales under revisjonen
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Arbeidsprosess nr. 82

KVALITETSUTVALG

Gyldig fra:

2009.11.24

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Revidert:

2012.08.24, 2016.06.22. 2018.03.01

Styringsdokumenter:

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning

Nr.

Oppgave

Ansvarlig utøver /
deltaker

Rutiner og
lenker

89-01

Sammensetning og møter

Rektor

AP80

Kvalitetsutvalget møtes to ganger i året. Rektor setter
sammen utvalget og innkaller til møter. Prosessansvarlige
(se AP80 Vedlikehold av kvalitetssikringssystemet) som har
ansvar for spesifikke arbeidsprosesser skal inndras i
kvalitetsutvalgets arbeid med kvalitetssikring.

Kvalitetsutvalget

Kvalitetsutvalgets oppgaver

Kvalitetsutvalget

AP80

Kvalitetsutvalget skal påse at det interne system for
kvalitetssikring sikrer kontinuerlige forbedringer og
fagenes yrkesrelevans, gir tilfredsstillende dokumentasjon
av kvalitetssikringsarbeidet ved skolen og avdekker
sviktende kvalitet.

Rektor

AP81

89-02

Prosessansvarlig

Ledelsen
Prosessansvarlig

Kvalitetsutvalget skal:








Sikre internkontroll og avviksrapportering
Få fortløpende informasjon om avvik, følge opp
behandlingen av avvik, og ha ansvaret for at det
settes i gang relevante tiltak for å redusere faren
for nye mangler eler avvik.
Foreslå forebyggende tiltak for å hindre feil og
mangler
Påse at skolen ajourholder og ved behov
utarbeider nye arbeidsprosesser (se AP80
Vedlikehold av kvalitetssikringssystemet,
prosessansvarlig)
Påse at rektor og ledelsen gjennomfører
internrevisjon i samarbeid med kvalitetsutvalget
(se AP80 Vedlikehold av kvalitetssikringssystemet
og AP81 Intern revisjon)
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89-03

Planlegge og forberede organisasjonen ved ekstern
revisjon
 Rapportere til rektor og foreslå tiltak for
kvalitetsforbedring
 Fastsette konkrete mål innenfor kvalitetsområdene
for neste periode
Kvalitetsutvalgets innspill til årsrapport
Kvalitetsutvalget
Kvalitetsutvalget henter inn informasjon fra fagutvalgene
for å kunne komme med innspill til årsrapporten som
ledelsen utarbeider, før den legges fram for styret.
Utvalget kommer med sine innspill til en årsrapport i juni.

Fagutvalg
Rektor
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Arbeidsprosess nr. 83

ÅRSRAPPORT

Gyldig fra:

2008.12.16

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Sist revidert:

2012.08.24, 2016.06.13, 2018.03.01

Styringsdokumenter:

KS del 1, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
og fagskoleutdanning, Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning

Nr.

Oppgave

Ansvarlig utøver/
deltaker

Rutiner og
lenker

83-01

Emnerapport

Klasselærerråd

For hvert emne skal klasselærerrådet sørge for at det blir
gjennomført et møte hvor de diskuterer resultatene fra
studentevalueringene i emnet. Klasselærerrådet utarbeider
et notat som inneholder følgende punkter:

Avdelingsleder

Emnerapport

Fagutvalg
AP08
Klasselærerrå
d



sammendrag av hovedtrekk ved studentenes
evaluering
 lærernes evaluering av kvaliteten i faget
 oppsummering av fagets viktigste styrker og
svakheter
 forslag til endringer/forbedringer
De sender rapporten til avdelingsleder, som deretter legger
den fram for fagutvalgene. Avdelingsleder tar med seg
innspillene fra fagutvalgene slik at vi kan gjøre endringer ved
neste skoleår.
83-02

83-03

Sensorrapport

Sensorer

Etter at sensureringen er over, fyller sensorene ut en rapport
der de vurderer kvaliteten på innholdet i undervisningen,
eksamen, vurderingen og studentenes faglige nivå. Sensorene
sender rapporten til avdelingsleder, som bruker
sensorrapporten i sitt rapportarbeid.

Avdelingsleder

Rapport for skolens linjer

Avdelingsleder

Avdelingsleder skal utarbeide en kort kvalitativ vurdering av
den samlede virksomheten ved utdanningen. I tillegg til å

Studentrådet

Sensorrapport

Rektor
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være et hjelpemiddel i det interne kvalitetsarbeidet skal
rapporten også sendes til rektor, som bruker den som
grunnlag for å vurdere skolens kvalitetsarbeid.
Rapporten skal minimum inneholde følgende punkter:






en kort vurdering av resultatet av kvalitetsarbeidet
sammenlignet med målsettingene – denne
vurderingen bør blant annet inneholde synspunkter
på studentenes medvirkning i kvalitetsarbeidet,
omfanget og betydningen av nasjonalt, regionalt og
lokalt samarbeid innenfor skolens fagområde
synspunkter på behov for kompetanseutvikling
en kort vurdering av hvordan støtteapparatet i
studietilbudets virksomhet fungerer
konkrete anbefalinger om styrking av skolens
kvalitetsarbeid

Rektor henter også inn innspill til rapporten fra studentrådet.
Rektor møter på studentrådsmøtet i mai for å avklare
hvordan rutinene i kvalitetssikringsarbeidet fungerer, og
bruker innspillene herfra i sin rapport.
83-04

Årsrapport for utdanningskvalitet

Rektor

Ledelsen ved rektor har ansvaret for å utarbeide en
årsrapport om FOAs kvalitetsarbeid til styret.

Ledelsen

Mal for
innhold i
årsrapport

Rapporten skal gi en helhetlig og overordnet vurdering av
studiekvaliteten ved FOA. Rapporten skal synliggjøre områder
hvor det er sviktende kvalitet, og rektor skal legge fram en
plan med aktuelle forbedringstiltak. Rapporten må gjenspeile
kriterier fra NOKUT og relateres til FOAs mål.
Rapporten bør blant annet inneholde:









nøkkeltall med vekt på endringer/utviklingstrekk
vurderinger knyttet til undervisningen
vurderinger av faglige arbeidsprosesser av betydning
for undervisningen, som for eksempel eksterne
samarbeidstiltak og kompetanseutvikling
en samlet vurdering av det totale læringsmiljøet
en vurdering av FOAs forvaltning av eget
kvalitetsarbeid
forslag til tiltak for å bedre kvalitetsarbeidet ved FOA
forslag til forebyggende tiltak for å hindre feil og
mangler
ferdig fastsatte mål innenfor kvalitetsområdene for
neste periode
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Ledelsen overrekker årsrapporten til styret innen 1.
september hvert år.
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Arbeidsprosess nr. 84

MEDBESTEMMELSESUTVALG (MBU)

Gyldig fra:

2008.12.16

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Revidert:

2012.06.29, 2016.06.13, 2018.03.01

Styringsdokumenter:

Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune (Dok. 24),
Hovedavtalen (Dok. 24), Protokoll vedr. hovedavtale / medbestemmelse mv
for undervisningspersonalet, Arbeidsmiljøloven

Nr.

Oppgave

Ansvarlig
utøver/
deltaker

84-01

Medbestemmelsesutvalgets mandat

MBU

Rutiner og
lenker

Medbestemmelsesutvalget (MBU) ved FOA skal være et
idéskapende, rådgivende og besluttende organ. Formålet med
et formelt samarbeid mellom rektor og tillitsvalgte på skolen er
å skape best mulig samarbeidsforhold og dermed best mulig
arbeidsforhold for alle på skolen; ledelse, ansatte og studenter.
84-02

Sammensetning og møter

MBU

MBU er partssammensatt og har like mange representanter fra
ledelse og ansatte. Medlemmene i MBU velges for to år ad
gangen, og rektor leder utvalget. MBU har møter etter behov.
84-03

MBU som idéskapende organ

MBU

Utvalget skal være et idéskapende organ som:


84-04

aktivt og selvstendig skal ta initiativ til å fremme saker
om organisatoriske spørsmål av betydning for de ansatte
og for FOAs samlede virksomhet
 samordner og planlegger FOAs arbeid med tanke på
utvikling og god ressursutnyttelse i et framtidig
perspektiv
MBU som rådgivende organ

MBU
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Utvalget er rådgivende når det gjelder:



84-05

forslag om interne organisasjonsendringer
kjøp og/eller bruk av ekstern konsulentbistand ved
organisasjonsgjennomgang/-endring
 utforming av budsjettforslag – konsekvenser av endelig
budsjettforslag
 gjennomføring av politiske mål og vedtak
 FOAs planer på kort og lang sikt, herunder
personalplaner
 forslag til retningslinjer for den interne informasjon i
virksomheten
 forslag til arbeidsbeskrivelser, instrukser eller lignende
 planer som medfører omplassering av medarbeidere
 planlegging av bruk av utstyr og programvare
 andre saker som en av partene mener har betydning for
de ansatte i deres arbeidssituasjon skal tas opp til
drøfting dersom en av partene krever det
MBU som besluttende organ

MBU

Utvalget har besluttende myndighet når det gjelder:


84-06

gjennomføring av vedtak om varige interne
organisasjonsendringer og som i tillegg medfører
omdisponering av personale eller andre endringer på de
ansattes arbeidssituasjon
 vurdering av ledige stillinger i forbindelse med interne
organisasjonsendringer med hensyn til om de skal
omgjøres eller om kompetansekravene skal endres
 velferdstiltak og fordeling av velferdsmidler
 handlingsplan for likestillingsarbeid i FOA
 retningslinjer for opplæringsutvalget samt opplæringsog utviklingsplaner, jf Opplærings- og utviklingsavtalen §
15 og §6, 2. ledd (Det nedsettes opplæringsutvalg i hver
virksomhet, som oppnevnes av
medbestemmelsesutvalget. Retningslinjer godkjennes av
medbestemmelsesutvalget. Retningslinjene skal også
omfatte prinsipper for utvelgelse av deltakerne.
Likestillingsaspektet skal vektlegges. Opplærings- og
utviklingsplanen skal inneholde tiltak for hele eller deler
av virksomheten og slik at alle får mulighet til å delta i
løpet av en periode, fastsatt av MBU
Prosedyre ved stemmelikhet

MBU

I saker der utvalget skal gjøre et vedtak, og der det er
stemmelikhet, skal saken utsettes og tas opp til ny behandling
innen én uke. Ved stemmelikhet ved annen gangs behandling
har utvalget avsluttet sin behandling, og rektor avgjør saken.
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Arbeidsprosess nr. 85

FAGUTVALG

Gyldig fra:

2008.12.16

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Sist revidert:

2012.08.24, 2016.06.16, 2018.03.01

Styringsdokumenter:

Fagutvalgene skal se til at FOA til enhver tid gir tilbyr utdanninger som samsvarer med hva som rører
seg i aktuelle yrker, bransje, næringsliv og sektor, og hvilke behov de har.

Nr.

Oppgave

Ansvarlig utøver/
deltaker

1

Fagutvalgenes sammensetning

Rektor

Alle skolens linjer har sitt fagutvalg. I fagutvalget sitter
avdelingsledere, lærere, tidligere og nåværende studenter i
tillegg til representanter for bransjen og næringslivet.
Avdelingsleder innkaller til fagutvalgsmøte og skriver referat.

Avd. lederne

Møter i fagutvalgene

Fagutvalgene

2

Rutiner og
lenker

Fagutvalgene møtes to ganger i året, i november og på
Fagdagen i mai.
3

Fagutvalgenes oppgaver:




Fagutvalgene

Fagutvalgene står helt sentralt når det gjelder å fange opp
endringsbehov innenfor sitt fagfelt. Alle i skolesamfunnet
har i prinsippet mulighet til å melde inn ønsker og behov
for endring inn til fagutvalgene. De må gjøre dette skriftlig
og begrunne ønsket eller behovet. Utvalget analyserer og
foreslår endringer innenfor rammen av de eksisterende
læreplanene. Forslagene behandles administrativt,
eventuelt av FOAs styre.
Fagutvalgene analyserer resultatene av sluttevalueringene
fra studentene, lærerevalueringene og
kandidatevalueringene for å finne kommentarer om, eller
eventuell mangel på, yrkesrelevans. Fagutvalgene kan
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4

foreslå endringer overfor administrasjonen, som igjen kan
legge fagutvalgenes forslag fram for styret.
 Fagutvalgene tar initiativ til prosjekter for å plassere deler
av undervisningen ute i bedrifter, og kan eventuelt bistå i
den praktiske gjennomføringen.
 Fagutvalgene går i dialog med og veileder
samarbeidspartnere i hvordan de kan utvikle et fruktbart
samarbeid med FOA.
 Fagutvalgene tar initiativ til å finne gode praksisplasser og
hospiteringsplasser.
Fagutvalgenes rolle i kvalitetsarbeidet

Fagutvalgene

Fagutvalgene gir sine innspill om kvalitetsarbeidet ved skolen til
ledelsen, som utarbeider en rapport til styret om kvalitet i
utdanningen.
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Arbeidsprosess nr. 86

FAGDAG

Gyldig fra:

2008.12.16

Godkjent:

Rektor Kirsti Andresen

Revidert:

2012.08.24, 2016.06.22, 2018.03.01

Styringsdokumenter:

Formålet med fagdagen er å skape en møteplass for alle som er opptatt av fagopplæring og en mer
praktisk innretning på den yrkesfaglige videreutdanningen på tertiærnivå. Her vil deltagerne kunne
danne nettverk og utveksle erfaringer.

Nr.

Oppgave

Ansvarlig
utøver /
deltaker

87-01

Oppnevnelse av planleggingsgruppe (plangruppe)

Rektor

Rutiner og
lenker

Rektor oppnevner plangruppe blant lærere og øvrige ansatte
ved skoleårets begynnelse.

87-02

Planlegging av skoleårets Fagdag

Plangruppe

Deltakerlister

-

87-03

Plangruppen finner tema og dato for Fagdagen
(gjennomføres mars måned).
- Foreløpig program utarbeides i løpet av september.
- Plangruppen gjør avtale med hovedinnlegger/e.
- Fagdagen markedsføres på hjemmeside/FB etc.
- Invitasjoner ferdigstilles og sendes ut til aktuelle deltakere
tidlig i vårsemesteret.
Fagdagens innhold:

Plangruppe

Fagdagen har et omfattende program med foredrag av sentrale
aktører innen ulike bransjer og profesjoner, paneldebatter og
gruppesamlinger.
87-04

Målgrupper for fagdagen:



nåværende og tidligere fagskolestudenter
lærere
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87-05

 skoleledere
 representanter fra næringsliv/bransje/sektor/etat
 politikere
 media
 NOKUT
 Fagutvalgene
Dialogmøter/Fagutvalgsmøter på Fagdagen
I forbindelse med fagdagen er det dialogmøter mellom
uteksaminerte fagskolekandidater, utvalgte lærere og skolens
ledelse. Formålet er å innhente synspunkter på hvordan vi har
gjort tidligere fagskolestudenter i stand til å møte ulike
utfordringer i arbeidslivet. Her oppdaterer man skolen og
hverandre på hvilke funksjoner man er satt til å ivareta, og
hvilken kompetanse som da kreves. I tillegg kan folk fra
bransjen danne nettverk med viktige kontakter og knytte seg til
en utdanningsinstitusjon som kan levere nye medarbeidere.

Lærer
Fagskolekandid
ater
Ledelsen
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Arbeidsprosess nr. 87

Søknad om godkjenning av fagskoletilbud
Gyldig fra

16.12.2008

Godkjent

Rektor Kirsti Andresen

Revidert

2012.06.26, 2018.03.01

Styringsdokumenter

Fagskoleloven, Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning
(fagskoletilsynsforskriften), Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere
utdanning (studietilsynsforskriften), KS,
lokal forskrift FOA, styrevedtekter, årsrapport, strategisk plan, NOKUTs retningslinjer

NOKUTs vurdering av søknaden starter etter hver søknadsfrist. For tiden er søknadsfristene 1.mars og
15.september. Husk å gjøre deg kjent med det elektroniske søknadsskjema tidlig i prosessen. Sjekk at
styrevedtekter, forskrift og kvalitetssikringssystem (KS) tilfredsstiller NOKUT sine krav. Kontroller at det
overordnede læringsutbytte er i tråd med NKR nivå 4. Det er vårt ansvar å holde oss oppdaterte om eventuelle
endringer og nye regler/forskrifter, og vi må til enhver tid sikre at utdanningen vi tilbyr og søker om tilfredsstiller
NOKUTs gjeldende bestemmelser. Dette gjelder også de grunnleggende forutsetningene for å tilby
fagskoleutdanning. Å behandle en søknad tar normalt 25 uker og de aller fleste søknader er ferdig behandlet til
neste søknadsfrist.

Nr.

Oppgave

Ansvarlig
utøver/ deltaker

Rutiner og
lenker

87-01

Søknad til styret om opprettelse av nytt fagskoletilbud eller
vesentlige endringer i eksisterende studietilbud

Styret

Krav for
godkjenning
og vesentlige
endringer:

Når det vurderes å etablere nye eller endre studietilbud, skal
dette gjøres i tråd med Fagskolen Oslo Akershus (FOAs)
strategiplan. I vurderingen skal styret ved FOA ta hensyn til disse
punktene:






Rektor

§ 3-1 - 3-8
Fagskoletilsynsforskriften

nasjonale og regionale behov for studiet, for eksempel
uttalelser i offentlige utredninger, uttalte bransjebehov
eller andre vurderinger
studiets relevans for yrkeslivet og samfunn, sett i lys av
FOAs strategi og faglige prioriteringer
om det er mulig å rekruttere nok studenter til studiet
om skolen har eller kan skaffe lærere med relevante
kvalifikasjoner
hva studiet vil kreve av finansiering og ressursbruk
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om kvalifikasjonene for studiet ligger på nivå 4 i Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, altså om det
bygger på videregående opplæring

Styret behandler søknaden og er ansvarlig for at de
opplysninger blir gitt NOKUT er korrekte og fullstendige.

Styret vurderer om det er ønskelig med en formell høringsrunde
som en del av saksforberedelsen.

Styret

Styret
87-02

Konstituering av arbeidsgruppe
Konstituering av arbeidsgruppen og gjennomgang av rammene
for NOKUT søknad og avklaring rundt struktur og framdrift.

Opprettelse av eller sende ut invitasjon til eksisterende
fagutvalg bestående av yrkesaktører sammensatt av
representanter fra lokale aktører innen aktuelt fagområde,
deres bransjeorganisasjoner, tidligere studenter og lærere.
Avdelingsleder fra fagområdet er leder av 'arbeidsgruppe
studietilbud' med mindre annet bestemmes.

87-03

Rektor
Utviklingsansvarlig

Utarbeide
framdriftsplan

Avd.leder
Deltakere i
fagutvalg
 arbeidsgru
ppe
studietilbu
d

Søknadsvarsling til NOKUT

Utviklings-

Søkerinstitusjonen (FOA) tar kontakt med NOKUT, via
søkerportal, og melder ifra om hva vi ønsker å søke ved å sende
inn "skjema for varsling av fagskolesøknad til NOKUT"

Ansvarlig

https://www.n
okut.no/
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Utforme oversendelsesbrev til søknaden.

Styreleder
Rektor
87-04

Planlegging av nytt studietilbud

Alle ansatte

AP20

Når studietilbudet er godkjent av styret, må skolen markedsføre
studietilbudet og sette i gang opptaksprosessen. Videre
planlegging av studiene/studiestart skjer i samsvar med
arbeidsprosess AP02 Undervisning – oppstart nytt skoleår og
AP20 Forberedelser nytt studieår.
87-05

AP02

Søknadens innhold
Fylle ut, oppdatere og ferdigstille diverse vedlegg til søknaden i
god tid (1 uke) før søknadsfristen:





















Organisasjonskart
Vedtekter
Styremedlemmer
Eksempel på vitnemål
Lokal klagenemd
Rutine for klagebehandling
KS
Styregodkjent årsrapport for siste år
Praksis og hospiteringssteder
Mal for praksisavtale
Samarbeidsavtaler
Tabell 1: Undervisningspersonell
Tabell 2: Pedagogisk ansvarlig
Tabell 3: Faglig ansvarlig
Kravspesifikasjon for undervisningspersonalet
Infrastruktur
Evt. Tilleggsskjema etter behov
Søknadsskjema
Studieplan

Utviklings-

Fagskoletilsynsforskriften

Ansvarlig
Studietilsynsforskriften

Avd.leder

Stud.adm

Veiledning til
fagskoletilsyns
forskriften

Veiledning til
tilbydere av
fagskoleutdanning

Lokal forskrift
FOA

Hjelpe-tekster
i det
elektroniske
søknadsskjem
a hos NOKUT

Vi kan i denne fasen komme med forslag til sakkyndige eller
miljøer der NOKUT kan finne sakkyndige til å vurdere søknaden.
HUSK: FOA sin profil må legges inn i portalen innen fristen i hver
søknadsprosess.
Hovedområder i profilen:





Reglement og forskrift for fagskole
Studentenes læringsmiljø og rettigheter
Styringsordning
Kvalitetssikringssystem for fagskole
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Eksempler på dokumenter som skal lastes opp er; årsrapport,
lokal forskrift, styremedlemmer, rutiner for klagebehandling.

88-06

Sende inn søknad via NOKUT sin søkerportal

Utviklings-

Når søknadsfristen er gått ut vil innsendt søknad flytte seg til
arkiv og tilbyder vil få utdelt et saks/id.nr, kvittering og en
kontaktperson. NOKUT kan kontaktes på fagskole@nokut.no

Ansvarlig
Student.adm

Eller på telefon 21 02 18 00
Kvittering på søknaden med id.nr arkiveres og journalføres via
postmottak fagskolen@ude.oslo.kommune.no

88-07

Søknaden blir vurdert av en sakkyndig komite.
Vi vil få mulighet til å uttale oss om NOKUTs forslag før
komiteen oppnevnes. Komiteen skriver en vurdering og
konkluderer under hvert krav om noe bør eller må endres for at
kravet skal være oppfylt på en tilfredsstillende måte.

Tilsvarsrunde: MÅ-punktene er forhold som må endres for at vi
skal få godkjenningen. Bør-punktene er komiteens anbefalinger
til forbedring av utdanningen. Frist for å sende inn
kommentarer til vurderingene er seks uker. Komiteens faglige
og pedagogiske vurdering av søknaden inngår som et kapittel i
en tilsynsrapport. Vurderingen er råd til NOKUT om å godkjenne
utdanningen eller ikke. Dersom de sakkyndige konkluderer med
at det må gjøres større endringer i utdanningen, kan de
anbefale at vi ikke sender tilsvar men at vi i stedet sender inn en
ny søknad.
88-08

Tilsagn om vedtak om godkjenning

NOKUT

Utviklingsansvarlig

Avd.leder

Deltakere i
fagutvalg

Kap. 2 i
fagskoletilsyns
forskriften

Kap 5 i
forskrift om
kvalitet i
høyere
utdanning

Kap. 5 i
Studietilsynsfo
rskriften

Lokal forskrift
FOA

NOKUT

Søknadsprosessen avsluttes med at NOKUT fatter vedtak i
saken. Med vedtaket følger en tilsynsrapport som viser alle
vurderingene som NOKUTs saksbehandlere og de sakkyndige
har gjort av søknaden.

§ 5-6,2
forskrift om
kvalitet i
høyere
utdanning

Vilkår for godkjenning er at vi starter opp utdanningen innen tre
år etter at vedtaket ble fattet.
88-09

Kvalitetssikring etter at studiet er opprettet

Arbeidsgruppe
studietilbud
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Arbeidsgruppen konstituert av rektor i forbindelse med oppstart
av søknadsprosess på fagskoletilbudet skal følge med på
utviklingen av og kvaliteten på det nye studietilbudet.

Ledelsen

Det skal rapporteres til ledelsen.
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Nr.

Oppgave

Ansvarlig
utøver

88-01

Godkjenning av tilbyder

Styret

Tilbydere som gir godkjent fagskoleutdanning, kan søke NOKUT
om godkjenning for å opprette fagskoleutdanninger innenfor
avgrensede fagområder (godkjente tilbydere). En godkjent
tilbyder har fullmakt til selv å opprette nye
fagskoleutdanninger.

Ledelsen

Følgende vilkår må være oppfylt for å kunne søke om
godkjenning som tilbyder:

Rutine

§ 5-2,1
Studiekvalitetsforskriften

§ 5-2,2
Studiekvalitetsforskriften

- Tilbyder må ha uteksaminert kandidater i minst én godkjent
fagskoleutdanning i minst to år
- Tilbyder må ha et tilfredsstillende internt system for
kvalitetssikring
- Tilbyder må dokumentere deltakelse i garanti- eller
forsikringsordning som sikrer studenter erstatning dersom
tilbyder frivillig eller pålagt brått stanser en utdanning, hvor det
er studenter som ikke har fullført utdanningen etter oppsatt
plan.

§ 5-2,3
Studiekvalitetsforskriften

Følgende vilkår må være oppfylt for å bli godkjent som tilbyder:
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- Tilbyders primærvirksomhet skal være utdanning.
- Tilbyder skal ha fast ansatte i undervisningsstilling og
administrative stillinger med en slik kompetanse at tilbyder er i
stand til å kvalitetssikre og utvikle sine pedagogiske metoder og
nye og eksisterende utdanningstilbud innenfor sentrale
fagområder som inngår i utdanningene.
- Tilbyder skal ha et tilfredsstillende samarbeid med
arbeidslivet.

88-02

Krav for godkjenning av fagskoleutdanning

Styret

Tilbyder som søker om godkjenning av fagområde må oppfylle
de grunnleggende forutsetningene for å tilby fagskoleutdanning
som beskrevet i fagskoleloven med forskrifter, og NOKUT
vurderer følgende krav:

Ledelsen

§ 3-1
Fagskoletilsynsforskriften

- Grunnlag for opptak skal være relevante kvalifikasjoner på
nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
(NKR). Søkere kan også bli opptatt på grunnlag av
realkompetanse.
- System for kvalitetssikring
- Organisasjon og ledelse. Styret er ansvarlig for utdanningen.
- Studentenes læringsmiljø og rettigheter
- Vitnemål
- Reglement
- Klageinstans
- Tilbyder skal samarbeide med aktører i yrkesfeltet og delta i
faglige nettverk som sikrer at utdanningens læringsutbytte er
relevant for yrkesfeltet
- Utdanninger som reguleres av nasjonale eller internasjonale
standarder, konvensjoner og avtaler skal tilfredsstille kravene i
disse.
- For utdanninger med praksis skal det foreligge avtaler som
regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene.
- Utdanningen skal ha et omfang på 30, 60, 90 eller 120
studiepoeng.
- Det totale antall arbeidstimer for studentene skal normalt
være mellom 1500-1800 timer pr år.
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Det vises til fagskoletilsynsforskriften for ytterligere
spesifikasjoner og krav, §§ 3,2 - 3,8.

88-03

Krav for godkjenning av fagområde
-

-

Forutsetninger for godkjenning av fagområde
a) Tilbyder må oppfylle de grunnleggende
forutsetningene for å tilby fagskoleutdanning, jf
fagskoletilsynsforskriften § 3-1 (se AP88, punkt 8802).
b) Tilbyder må være registrert i Enhetsregisteret.
c) Tilbyder må tilfredsstille vilkårene i § 5-2(3) i
Studietilsynsforskriften (se AP88, punkt 88-01), i
tillegg til krav i § 4 i fagskoletilsynsforskriften
beskrevet i dette punktet 88-03.
Fagområdets avgrensning:
a) Fagområdet skal være relatert til anerkjente
yrkesfelt
b) Fagområdet skal ha tilstrekkelig faglig bredde til å
inkludere flere utdanninger.

Styret
Ledelsen

§4
Fagskoletilsynsforskriften

- Tilbyders primærvirksomhet skal
a) være tydelig avgrenset fra annen virksomhet,
b) ha jevnlig opptak av studenter og en tilfredsstillende
gjennomstrømning, og
c) tilbyders strategi for fagområdet skal gi grunnlag for
stabil virksomhet i en femårsperiode
- Tilbyders organisering og infrastruktur skal være tilpasset
utdanningsvirksomheten og tilbyder skal ha:
a) velfungerende studieadministrative tjenester og god
informasjon til studentene
b) Studentvelferd som er tilpasset studentene og
utdanningsvirksomheten
c) ressurser og fasiliteter i form av lokaler, utstyr og
informasjonstjenester som er tilpasset
utdanningsvirksomheten og som utgjør et fullt forsvarlig
lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte
d) tilfredsstillende rutiner for oppretting av nye utdanninger
og videre utvikling av etablerte utdanninger. Studenter skal
delta i dette arbeidet.
e) rutiner for å ivareta de ansattes kompetanse-utvikling
f) et fungerende studentdemokrati, og kunne vise til
resultater av samarbeidet med studentene
g) et fungerende system for kvalitetssikring som har vært i
bruk i minst ett år etter NOKUTs godkjenning av systemet.
- Fagmiljøet:
a) fagmiljøet må være stort nok til å dekke undervisnings-,
kvalitetssikrings- og utviklingsoppgavene innen fagområdet
b) tilbyder må ha ansatte i hovedstilling i fagmiljøet med
formell utdanning på nivå over fagskoleutdanning i
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tilsvarende eller beslektet fagområde. Minst 50 % av de
ansatte må være fast ansatt hos tilbyder
c) fagmiljøets faste ansatte må ha formell pedagogisk
kompetanse i et omfang som gjør det mulig å utvikle
pedagogiske metoder og verktøy
d) fagmiljøet må ha relevant yrkeserfaring.
- Samarbeid med yrkesfeltet:
a) tilbyder må ha et formelt samarbeid med relevante
aktører i yrkesfeltet om utvikling og gjennomføring av
utdanninger innen fagområdet
b) fagmiljøet må vise til tilfredsstillende resultater fra
deltagelse i regionale, nasjonale og eventuelt internasjonale
samarbeid og delta i faglige nettverk relevante for
fagområdet.

Styret vurderer om de ønsker en formell høringsrunde som en
del av saksforberedelsen.

88-04

Søknad om godkjenning av fagområder
Det er styret som skal søke NOKUT om godkjenning av nye
fagområder. I søknaden skal styret legge vekt på NOKUTs
standarder og kriterier for godkjenning av nye fagområder.
Styret skal ta utgangspunkt i FOAs strategiske plan.

Styret

NOKUTs
retningslinjer

Strategisk
plan FOA
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