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Strategisk plan 2018-2019 

Forord 

Strategisk plan 2017 – 2018 er overordnet og styrende for Fagskolen Oslo Akershus (FOA). 

Planen gir retning og angir ambisjonsnivået for skolen. Den er et viktig styringsdokument 

internt for utvikling av FOAs virksomhet, og den skal kommunisere satsinger og prioriteringer 

utad. 

 

Visjon for Fagskolen Oslo Akershus 

Vi skal være landets ledende fagskole 

 

Strategiske mål 

Fagskolen Oslo Akershus skal tilby utdanning som er tilpasset arbeidslivets behov. Vi skal være 

førstevalget for studenter som ønsker en relevant yrkesfaglig videreutdanning på høyere nivå. 

Fag- og arbeidsmiljø skal være attraktivt og tiltrekke seg høy fagkompetanse. 

Kvalitet, vekst og innovasjon skal være basert på skolens felles verdigrunnlag. 

 

Dette utgjør fire konkrete strategiske mål som er nådd når vi 

1. tilpasser utdanningen etter arbeidslivets behov 

2. er førstevalget for studenter når de velger yrkesfaglig videreutdanning 

3. er en attraktiv arbeidsplass og tiltrekker oss høy fagkompetanse 

4. utvikler skolens verdier og visjon 
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Mål 1. Vi tilpasser utdanningen etter arbeidslivets behov 

 

a. Vi henter innspill på arbeidslivets behov ved å avholde fagutvalg to ganger i året 

b. Vi henter innspill fra aktører i arbeidslivet og tidligere studenter 

c. Vi inngår nye samarbeidsavtaler med arbeidslivet etter behov 

 

Mål 2. Vi er førstevalget for studenter når de velger yrkesfaglig videreutdanning 

 

a. Vi styrker markedsføringen og profileringen av skolen   

b. Vi styrker fagmiljøet ved skolen  

c. Vi forbedrer kontinuerlig det faglige ved studietilbudet  

d. Vi forbedrer kontinuerlig det pedagogiske ved studietilbudet  

e. Vi tilpasser kontinuerlig det organisatoriske ved studietilbudet  

f. Vi utvikler og styrker internasjonalt samarbeid  

 

Mål 3. Vi er en attraktiv arbeidsplass og tiltrekker oss høy fagkompetanse 

 

a. Vi har et utviklende arbeidsmiljø med faglig og menneskelig vekst 

b. Vi legger til rette for nødvendig kompetanseheving og faglige utfordringer 

c. Vi utdanner yrkesfagutøvere for samfunnets fremtidige behov 

 

 

Mål 4. Vi utvikler skolens verdier og visjon 

 

 


