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fremtidsrettet – engasjerende – samhandlende

Strategien og visjonen vektlegger Fagskolen Oslo som arbeidslivets kompetanseleverandør 

og som en ledende digital fagskole.

Visjonen er: Fagskolen Oslo – Ditt * valg for fremtiden.

Forsterkere til visjonen: * smarte, grønne, kompetente, gründer, bærekraftig, digitale

Undertekst ved behov: Arbeidslivets behov

Arbeidslivets kompetanseleverandør

Kompetanseleverandør av bærekraft og entreprenørskap

Arbeidslivet trenger profesjonelle kvalifiserte fagarbeidere, også med videreutdanning fra fagskole. 

Fagskolen Oslo tilbyr relevant utdanning og etter- og videreutdanning i samarbeid med nærings- og arbeidsliv. 

Fagskolen Oslo har et helhetlig læringssyn som forener teori og praksis. 

Fagskolen Oslo tilbyr derfor utdanninger som gir både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Disse kan etter gjennomført 

utdanning anvendes direkte i arbeid i bedriftene og føre til økt verdi og verdiskaping for den enkelte og bedriftene. 

Fagskolen Oslo er medlem av Construction City som bidrar til utvidelse av utdanningstilbudet i samarbeid med kunnskapsparken.

STRATEGI OG VISJON – VEDTATT 09.06.2020
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Fremtidsrettet

Vi skal tilby 

fremtidsrettede 

utdanninger som 

utvikles i samarbeid 

med arbeidslivet.

Samhandlende

Vi skal ha en tverrfaglig 

undervisning basert på  

samhandling og 

teamarbeid for å gi 

studentene det beste 

læringsutbyttet. 

VÅRE VERDIER
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Engasjerende

Vi skal ha engasjerende 

undervisning og aktive 

studenter gjennom 

innovasjon og 

entreprenørskap. 
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Fagskolen skal innen 2030 ha 

5000 studenter

STRATEGISKE MÅL
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Fagskolen skal være den 

foretrukne samarbeidspartner for 

nærings- og arbeidsliv

Fagskolen skal være en av 

landets beste digitale fagskole 

Fagskolen skal være en dedikert 

leverandør i kompetansereformen 

og legge til rette for livslang læring

Fagskolen skal utvikle  studier 

som bygger på grønn   

kompetanse og bærekraft
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Vi skal være synlige ovenfor arbeidslivet og våre samarbeidspartnere. Vi skal ha systemer for 

utvikling og oppdatering av våre studieplaner gjennom samarbeid med arbeids- og næringsliv. Vi 

skal ha oversikt over studentenes bakgrunn og hvilken karriere de får gjennom våre studier. Nye 

studier skal være basert på arbeidslivets behov både regionalt og nasjonalt. Vi skal rekruttere gode 

lærekrefter.

Vi skal være Oslos foretrukne partner i kompetansepolitikken og utvikle flere deltidsstudier og 

modulbaserte studier som kan tas i kombinasjon med jobb.

Vi skal etterstrebe aktiv læring og tverrfaglighet, og benytte læringsmetoder som studentene vil 

møte i arbeidslivet. Vi skal øke tilbudet om relevante videreutdanningstilbud for arbeidslivet. Vi vil 

gjøre det mulig å lære hele livet, på fulltid eller deltid, nettbasert  eller stedbasert. Utdanning skal 

kunne kombineres med jobb.. 

Vi skal utvikle digital kompetanse på alle studier og anvende digital samhandling og læring i 

alle teamene på skolen. Vi skal utarbeides digitale strategier for aktiv læring, 

samhandling, vurdering, eksamen mm. Vi skal arbeide for å få nødvendig digitalt utstyr i 

skolens undervisningsrom.

Vi skal videreutvikle våre studier for å sikre oppdatert grønn kompetanse, bærekraft og nye 

forretningsmodeller. Vi skal utvikle fordypningsmuligheter innenfor grønn kompetanse, bærekraft og 

entreprenørskap. Vi skal tilby kompetanseheving med fleksible rammer for hospitering for både 

lærere og virksomheter.
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Vi skal arbeide for å få et aktivt eierskap og solid finansiering. Vi skal øke antall studenter gjennom 

nye studier, klyngesamarbeid med Construction City og å være arbeidslivets 

kompetanseleverandør. Vi skal utvikle utdanningsmodeller til arbeids- og næringsliv og tilby større 

fleksibilitet av egne fagskolegrader. Vi skal arbeide for å bli en fagområdeakkreditert fagskole. 

Gratisprinsippet gjelder, men kortere tilbud om delemner kan selges. 


