
 

 

FOAS er et studentutvalg for Fagskolen Oslo hvor alle som er representert fra utvalget er studenter 
hos Fagskolen. Studentutvalget ble etablert i 2017 av en del ivrige studenter med drahjelp fra flere 
nøkkelpersoner fra lærerne hos Fagskolen Oslo. Høsten 2018 klarte FOAS og arrangere sin første 
Fadderuke og karrieredag som ble vellykket. Etter dette har neste generasjons studenter tatt over og 
videre arbeidet på det nyetablerte studentutvalget.    

Hvem er vi? 
FOAS har en ledergruppe bestående av leder Joakim Berge og nestleder Christoffer Sire. Videre er 
FOAS delt inn i to utvalgsavdelinger: 

- Næringsutvalget 

Dette utvalget arbeider med å øke kontakten mellom studentene og næringen. Store deler 
av utvalgets arbeid går ut på å arrangere Bransjens temadag og Karrieredagen. Medlemmer 
her har i stor grad mye kontakt med aktuelle bedrifter fra næringen. 

Leder for næringsutvalget er Sander Hagen  

Tlf: 940 57 478 

E-post: sahaa169@osloskolen.no  

- Sosial- og idrettsutvalget 

Dette utvalget arbeider med å skape høyere trivsel på skolen vår med sosiale- og 
idrettsrelaterte arrangementer. Det arbeides også med skolens velferdsområder som 
sofakroker, kaffemaskin, vaffelsalg. Det er også blitt arrangert fotball i gymsalen på tirsdager 
etter skoletid og planlagt deltagelse til Holmenkollstafetten 2020, men dessverre ble dette 
arrangementet avlyst.  

Leder for sosial- og idrettsutvalget er Herman Gjelstad Nilsen 

Tlf: 994 19 290 

E-post:  henia025@osloskolen.no  

Hvordan kan du delta i FOAS? 
For å være medlem i FOAS må du betale et års medlemskap via vipps #533413 på 150 kr. Denne års 
kontingenten er en av hovedinntektskildene til FOAS og blir igjen brukt på felles goder for alle 
studenter hos Fagskolen. Når du har meldt deg inn som medlem av FOAS men har ønsker om å kunne 
delta i et av utvalgene våre kan dere kontakte lederne til ønsket utvalg for mer informasjon.    

 

Med vennlig hilsen 

Leder av FOAS Joakim Berge 
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