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Valget i høst ga ny regjering, og nye muligheter for
fagskolen og høyere yrkesfaglig utdanning. Regjeringen
Solberg satt i åtte år og det skjedde en stor utvikling for
fagskolesektoren i disse årene. Høsten 2016, 2. november, ble Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden —
Fagskoleutdanning lagt frem. Utvalget hadde gått bredt
gjennom fagskolesektoren og kom med en rekke forslag.
Meldingen ble sendt på bred høring og regjeringen fulgte
opp med forslag til ny fagskolelov i Prop. 47L (2017-2018),
16. mars 2018.

Foto: NTB
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Behandlingen i Stortinget endte opp med ny lov om
høyere yrkesfaglig utdanning, med blant annet studiepoeng, nye plikter og rettighet til styret i fagskolene og at studenter i all høyere utdanning
er like studenter. Til slutt i rekken kom det i sommer, 2. juli, Strategi for høyere yrkesfaglig
utdanning. Regjeringen har levert som lovet, men ikke helt. Det skulle vært lagt frem
en forpliktende opptrappingsplan for utvikling av flere studieplasser, men det har ikke
kommet. Vi regner med at ny regjering kommer med den raskt.
Fagskolesektoren er i rask utvikling og studenttallet har nå nådd 25 000, men sektoren
må vokse videre fordi det er et stort behov for økt kompetanse og etter- og videreutdanning for de områder fagskolen dekker.
Gjennom pandemien har sektoren for tilført midler fra bransjeprogram og andre tiltak
for å være med å sørge for kompetanse til bedriftene og de ansatte. Fagskolen Oslo har
vært aktivt med i dette arbeidet og her kan vi blant annet fremheve utviklingen av Den
digitale fagarbeider, for byggenæringen. Fagskolen Oslo har en meget sterk stilling i
BIM-utdanningen i Norge. I forbindelse med bransjeprogrammene har også sektoren fått
lov til å gi tilbud som er kortere enn 30 studiepoeng, noe vi regner med kommer til å bli
en varig ordning.
Det betyr at etter hvert vil vår fagskole kunne tilby fra kortere poenggivende kurs til fulle
utdanninger over to år.
Styret ser frem til videre utvikling av Fagskolen Oslo sammen med Oslo kommune og
rektor, og vi kommer til å mase på regjeringen til vi får den varslede opptrappingsplanen.
God lesing
Jørgen Leegaard, styreleder
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1. Innledning

1.3.2 Andre inntekter/prosjekter

1.4 Lokalisering og organisering

Tabell 1 viser oversikten over prosjekter med oppstart
2020-21

1.1 Verdigrunnlag og visjon for FO

Tabell 1 Oversikt over prosjekter oppstart 2020-21

Det formelle samarbeidet mellom Oslo og Akershus ble
avsluttet 01.08.20 i forbindelse med at Akershus ble en del
av region Viken.

Fagskolen Oslo har i løpet av de siste fire skoleår hatt en
prosess der vi har jobbet frem verdibegreper for all vår
aktivitet. Disse er: Fremtidsrettet – Engasjerende - Samhandlende. Intensjonen med prosessen videre er å komme frem
til felles forståelse av de verdier skolen ønsker å identifisere
seg med. I denne prosessen har vi også jobbet med å få
frem en visjon som samtlige på skolen kan føle at de har
bidratt til, og styret har juni 2020 vedtatt visjonen: «Ditt valg
for fremtiden». Våren 2020 ble strategien for 2020 – 2025
ferdigstilt.

1.2 Virksomhetsidé
Fagskolene tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som
bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller godkjent
realkompetanse tilsvarende relevant yrkesfaglig videregående utdanning. Fagskoleutdanningen kan ha en varighet fra
et halvt til to år og gir kompetanse som kan brukes direkte i
arbeidslivet. I dag tilbyr skolen utdanning innenfor tekniske
fag, ledelsesfag og helse- og oppvekstfag

1.3 Økonomi
1.3.1 Ordinært budsjett
Finansieringsmodell for fagskolene er fra 2017 endret noe.
80% av finansieringen er på bakgrunn av et gjennomsnittlig
studenttall over de tre år før ny tildelingsmodell ble innført.
20% er på bakgrunn av antall studenter som gjennomfører
(antall produserte studiepoeng). All finansiering dekkes av
statlige midler. Justert årsbudsjett for 2020 var kr. 47,046
mill, inkludert kr. 37,167 fra statlig tilskudd og kr. 5,25 mill
fra Akershus fylkeskommune. Mindreforbruk som overførtes
fra budsjettåret 2019 til budsjettåret 2020, var kr. 4,9 mill
(prosjektmidler 1.2 mill og egne midler 3,7 mill). Mindreforbruket kan forklares med 100% udekket lederstilling flere
år tilbake, samt utviklingsmidler som ikke var realisert ved
slutten av budsjettåret.
I forbindelse med Stortingsmelding 9 (2016-17) «Fagfolk
for fremtiden- fagskoleutdanning» har det årlig blitt utlyst
utviklingsmidler fra KD til fagskolene. FO har søkt om midler
de tre årene dette har eksistert. Tabell 1 (under) viser hva FO
har fått tildelt i skoleåret 2020-2021.
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År

Tittel

Sum

Styret ved fagskolen Oslo

Foto: Adobe Stock

Årsrapporten er Fagskolen Oslo (FO) sin statusrapport på
kvaliteten i utdanningstilbudet for skoleåret 2020-21. Målsetningen med kvalitetsarbeidet er blant annet å sikre studentenes læringsutbytte og studienes yrkesrelevans.

Ledelsen ved Fagskolen Oslo

Tildeler

2020 Fremtidsbygg sirkulærøkonomi,
teknologi og entreprenørska

1 809 990 Kompetanse Norge
(Bransjeprogram)

2020 DDF Al (Bransjeprogram for Industri
og byggnæringe

1 316 109 Kompetanse Norge
(Bransjeprogram)

2021 Rekruttering til
høyere yrkesfaglig
utdanning

400 000 Diku via UDA

2021 Ny utdanning for
lyd-, lys-, bilde- og
sceneteknikere

1 253 000 Diku

2021 Økt læringsutbytte
gjennom aktiv
digital læring

3 090 716 Diku

2021 Bransjeprogram
frisør: Veiledning
instruktør/leder
del li

855 950 HK bransjeprogram

2020 Digital ABC

200 000 Diku

2020 Bransjeprogram for
mat- og drikkevareindustrien

706 000 Kompetanse Norge
(Bransjeprogram)

2020 Korona - DDF (Den
digitale fagarbeider for bygg)

2 016 000 Kompetanse Norge
(Bransjeprogram)

2020 Videreutd. på
fagskolens område.
Koronarelatert (inkl
Smittevernkurs)

3 000 000 Oslo Kommune,
Byrådsavdeling for
arbeid, integrering
og sosiale tjenester

Hovedmedlemmer

Personlige
varamedlemmer

Styreleder NHO: Jørgen Leegaard

Kjersti Grindal

Nestleder, Representant skoleeier:
Pia Elverhøi

Anita Tjelta

LO: Terje Larsen

Anita Lund

Delta (YS):
Bente Søgaard

Einar Hanisch

Oslo kommune (poltisk oppnevnt for
skoleeier): Karianne Hansen Heien

Benjamin Endre
Larsen

Ansattes representant: Martin Bøhler

Jan-Helge Flaatten

Studentrepresentant: Wiktoria Marek

Filip N Ruud

Styret ved FO består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer, jf. pkt 1-5 i vedtektene. Aktuelle bransjer, skoleeierne Oslo
kommune, de ansatte og studentene er representert. Styremøtene er
åpne.

Fagskolen bruker aktivt de oppnevnte formelle fora etter
mal fra Utdanningsetaten, Oslo Kommune: Medbestemmelsesutvalg (MBU) og Arbeidsmiljøutvalg (AMU, i samarbeid
med Kuben Yrkesarena og Kuben videregående skole), samt
eget lokalt AMU. Ledelsen arbeider nært med tillitsvalgt og
verneombud.

Tittel

Navn

Rektor

Kirsti Andresen

Administrasjonsleder

Roger Kristiansen

Avd.leder Elkraft

Magne Amundsen
(aug-okt)/Sondre
Wammeli

Avd.leder Bygg

Preben Haugen

Leder for strategisk innovasjon
kommunikasjon og utvikling

Anne Kristine Eggen
Lervik

Avd.leder (50%) Helse-oppvekst og
ledelsesfag fra 01.06.21

Olaug Elisabeth
Vibe

50% prosjektleder for utarbeiding av
søknad om fagområdeakkreditering
for skolen fra 01.06.21

Olaug Elisabeth
Vibe

Ledelsen består av rektor, avdelingsledere for fagområdene elkraft,
bygg og helse, leder for studentadministrasjonen, leder for strategisk innovasjon, kommunikasjon og utvikling, til daglig benevnt som
utviklingsleder. 01.06.20 ble det ansatt leder der stillingen er delt i
50% leder for helse/oppvekst og ledelsesfagene og 50% prosjektleder
for utarbeiding av søknad om fagområdeakkreditering for skolen.

1. Innledning

1.6 Søkertall

MBU

Styret

AMU
AMU-L

Rektor

Leder studentadministrasjon

Utviklingsleder

Studiekoordinator

Figur 2 viser en markant vekst innen Elkraft (deltid) og
Sterilforsyning. Økningen i søkertall på Psykisk helse og
rusarbeid fortsetter fra forrige skoleår. For Sterilforsyning er
det nærliggende å anta at noe av økningen henger sammen
med at FO for første gang i skoleåret 2021-2022 tilbyr
studiet digitalt i tillegg til stedbasert. Det er verdt å nevne
at det over tid er en forsiktig økende tendens i søkertall
på Bygg heltid. De nye studiene Barn med særskilte behov
og Målrettet miljøarbeid har i utgangspunktet akseptable søkertall tatt i betraktning at vi kom sent i gang med
markedsføringen av disse.

Det har vært et spesielt skoleår,
hvor store deler av undervisningen har
blitt gjennomført digitalt. Det er vanskelig å fastslå hvordan
Covid-situasjonen har innvirket på søkertall.
Søkertallene på de tekniske studiene er fremdeles
relativt uforandret (med unntak av Elkraft deltid). De kan
beskrives som akseptable tatt i betraktning mulighetene for
markedsarbeid, men det bør fremdeles jobbes for å få flere
søkere. Skolen bør sette seg et mål om å oppnå 2 søkere pr
studieplass.
Likevel – dersom man sammenlikner våre søkertall med
andre fagskoler, så har FO svært gode søkertall pr studieplass.

Søkertall Fagskolen Oslo 2017/18, 2018/19, 2019/20,
Figur 2. Søkertall på Fagskolen Oslos studietilbud, perioden 2017-2021
2020/21 og 2021/22
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Figur 1. Organisasjonskart Fagskolen Oslo
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18/19

19/20

20/21
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Foto: Adobe Stock

1.5 Organisasjonskart

1. Innledning

2020

2021

Lærested

Andel første- Førstevalgssøvalgssøkere % kere

Søkere
kvalifisert

Søkere
ukvalifisert

Tilbud pr
studie-

Søkere kvalifisert

Prosentandel
førstevalgssøkere

Førstevalgssøkere

Søkere
Søkere
kvalifisert % ukvalifisert

Tilbud pr.
Søkere kvalifistudieplass sert

Fagskolen i Agder
Fagskolen i Hordaland
Fagskolen i Kirkenes
Fagskolen i Kristiansund
Fagskolen i Troms
Fagskolen i Viken
Fagskolen i Østtold
Fagskolen i Ålesund
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Oslo
Fagskolen Oslo Akershus
Fagskolen Rogaland
Fagskolen TiniusOlsen
Fagskolen Vesttold og Telemark
Folkeuniversitetetsfagskole
Levangerfagskole
Nordlandfagskole
Steinkjerfagskole
Stjørdal fagskole
Trondheim fagskole
Trøndelag høyereyrkesfagskole
YtreNamdal fagskole
Totalt

58
66
50
50
67
70
44
72
69
66
55
65
62
67
57
60
70
46
66
58

78
83
60
81
87
80
84
82
67
79
85
78
53
70
80
92
83
84
76
81

22
17
40
19
13
20
16
18
33
21
15
22
47
30
20
8
17
16
24
19

0,64
1,27
0,15
0,70
0,63
0,86
0,68
0,69
0,79
0,71
0,41
0,66
0,44
1,12
0,52
1,17
0,76
0,94
0,95
0,68

241
623
3
82
120
187
256
383
415
349
187
168
166
26
134
43
165
205
55
1 517

61
68
61
49
62
67
44
70
65
62
60
64

1,114
1,440
0,700
0,759
0,715
0,747
1,045
0,957
1,792
0,911
0,660
0,848

88
86
74
85
83
82
88
85
77
79
86
76

12
14
26
15
17
18
12
15
23
21
14
24

0,79
0,85
0,60
0,70
0,60
0,52
0,71
0,70
0,92
0,72
0,59
0,42

360
832
5
100
180
955
302
532
579
335
297
689

56
69
57

0,685
1,053
0,895

85
86
84

15
14
16

0,62
0,66
0,61

172
715
2 609

0,853
2,035
0,250
0,747
0,716
1,120
0,955
0,927
1,432
0,947
0,405
0,758
1,026
1,467
0,663
1,700
1,485
1,065
1,597
1

Fig.3. Søkertall, kvalifiserte søkere og studenter tatt opp ved FO i 2021-22

Opptak 21/22
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Formålet er å illustrere søkermassen. Antall søkere er ikke et
tall som man nødvendigvis kan styre kvalitativt ut fra. Vi mener
det er av interesse hvor mange som er kvalifisert. Jevnt over
opplever vi at flere ikke leverer inn dokumentasjon på utdanning og praksis; dette er én årsak til at de ikke blir kvalifiserte.
Tallene i år viser først og fremst et stort avvik mellom søkere
og kvalifiserte søkere for Helse- og Oppvekst-studiene. I
overkant av 50% av søkerne vurderes som Ikke kvalifiserte.
Det er verdt å bemerke at mellom hver 4de og hver 5te søker
på KEM og Bygg Heltid også vurderes som Ikke kvalifisert.
Det er vanskelig å peke konkret på årsaker, men når det
gjelder helsefagene antar vi blant annet at det er mange med
fremmedspråklig bakgrunn og manglende bakgrunn fra norsk
skole som søker disse studiene; dette er søkere som burde
vært søkere på Voksenopplæring.
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Foto: Adobe Stock

Tabell 2: Søkertall FO sammenliknet med andre fagskoler som er med i opptaket via Samordna opptak

# kvalifiserte søkere

# tilbudt plass

For vår egen skole ser
opptaket slik ut med tanke
på Antall søkere, Antall
kvalifiserte søkere og Antall
tilbudte plasser – tallene er
for hvert enkelt studium.

2. Kvalitets- og utviklingsarbeid

2.1 Forenkling av Fagskolens kvalitetssikrings
system (KS)
Det sentrale i NOKUTs krav til kvalitetssystem (KS) for
fagskolene er: kvalitet på utdanningen og måling av kvaliteten gjennom å innhente informasjon fra studenter, eksterne
samarbeidspartnere, sensorer og lærere.
KS består av to deler - en overordnet del 1, og en del 2
med arbeidsprosessbeskrivelser (AP) som er bygget opp
rundt tre områder: Undervisning, studentadministrasjon
og kvalitetsutviklingsprosesser. KS ble godkjent av styret
22.04.2015.
Ny versjon av KS ble godkjenning av styret i september 2020. Det er her gjort nødvendige endringer som har
blitt avdekket gjennom skoleåret. KS publiseres på skolens
hjemmeside. KS er et levende dokument, som justeres etter
behov. Ved endringer informeres styret og i tillegg har dette
vært gjennomgått på personalmøter.

2.2 Nye nasjonale studieplaner

2.4 Samarbeid mellom fagskolene i Østlands
samarbeidet

Arbeidet med å revidere nasjonale studieplaner fortsetter i
2021 og i 2022, noe som påvirker de lokale studieplanene.

Rektorene ved de fire skolene i Østlandssamarbeidet:
Fagskolen Viken, Fagskolen Innlandet, Fagskolen Oslo, og
Fagskolen i Vestfold og Telemark møtes regelmessig og
drøfter blant annet:

2.3 NOKUT-søknader
Det har skoleåret 2020-21 blitt utviklet nye studietilbud
innen:

FAGSKOLEN OSLO / ÅRSRAPPORT 2021

2.5.2 Samarbeidsavtaler
•

•

• Fremtidsbygg - Nettbasert med samlinger. 60 studiepoeng på ett år.
• Den digitale fagarbeider - 3 nye moduler spesielt rettet
mot anleggsbransjen.
• Mellomlederutdanning innen:
• Kantine og servering
• Renhold
• Byggdrift og eiendomsservice
Disse er nettbaserte med samlinger. 30 studiepoeng på
ett år.
Søknadene er oversendt Nokut 15. september 2021
FO starter studier innen «Målrettet miljøarbeid» og «Barn
med særskilte behov» høst 2021.
Begge er studier FO har ervervet seg gjennom vertskommunesamarbeidet med Akershus, som ble avsluttet 31.07.20.

•

•

•

•

Foto: Terje Heiestad
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BIM gjennomførte ett fagutvalgsmøte skoleåret 2020-2021
Helse gjennomførte fagutvalgsmøter i
sterilforsyning og helseadministrasjon

Etablering av yrkesbachelorutdanning «Byggeplassledelse» er nå på plass for skoleeierne i Østlandssamarbeidet, med oppstart høst 2019. Det er opprettet et
aksjeselskap ved navnet Høyere yrkesfaglig utdanning
(HYU) AS der alle fylkene utenom Oslo er medeiere.
Fagskolen Oslo Akershus (den gang) har fått godkjenning fra utdanningsetaten om å bli fullverdig medlem i
HYU AS, vedtak mottatt 03.04.18, men forutsetter at
merutgiften ved medlemskap dekkes innenfor fagskolens
eget budsjett. FO har på nytt som budsjettinnspill til
byråd for AIS tatt opp denne saken og bedt byråden om
å vurdere å bli medeier i denne bachelor-utdanningen
Igangsetting av en prosess som gjennom sammenslåing
og samarbeid skal skape større og mer robuste fagmiljøer, og derigjennom styrke kvaliteten ved fagskolene.
Samordning av aktiviteter, tjenester og informasjonsutveksling, gjennom felles markedsføringsselskapet Ernö/Atyp.
Samarbeid vedrørende profilering og markedsføring,
synlighet og omdømmebygging av fagskolene i Østlandsamarbeidet.
Samarbeid rundt utvikling av nye studier, og felles søknader om utviklingsmidler.

•
•
•

•

•

•

•

•

2.5 Samarbeid med arbeidslivet

•

2.5.1 Fagutvalg

•

For å sikre god kvalitet på studiene og yrkesrelevans har
lærere og ledere ved FO tett dialog med næringsliv, bransjeorganisasjoner og helseinstitusjoner. I tekniske fag vedlikeholdes relasjonene til næringslivet blant annet gjennom
samarbeid om hovedprosjekt. Innen helsefag vedlikeholdes
relasjoner gjennom utplassering og veiledning i praksis.
Fagutvalgene består av avdelingsledere og lærere på
skolen, tidligere studenter, samt representanter fra arbeidsliv
og bransjer som fagskolen samarbeider med.
Skoleåret 2020-2021 har ført til at ikke alle studieområder
har gjennomført fagutvalgsmøte, men enkelte studieområder
har gjennomført ett fagutvalg dette året.
Det ble ikke gjennomført fagutvalg på Elkraft på grunn av
pandemien.

•
•
•

•
•

Fuktteknikkstudiet - samarbeid med NHO Service og
skadesaneringsbransjen.
Elkraft - Schneider, Eateon, GK og Siemens.
Byggfag - uformelt samarbeid med AF Gruppen,
Veidekke og Betonmast, OBOS, NCC.
BIM-studiet - formaliserte samarbeidsavtaler med
Rambøll, Veidekke, Forsvarsbygg, BIMfag, AF-gruppen,
Backegruppen og Omsorgsbygg, UiO.
Partnerskapsavtale (pilot) mellom Lørenskog kommune,
Rælingen kommune, Skedsmo kommune og Akershus
fylkeskommune.
Samarbeidsavtale mellom Helseadministrasjon og OUS,
som gjelder både gjensidig veiledning/undervisning,
rekruttering av studenter til FOA og praksisstudier i
helseforetaket.
Samarbeid mellom studiet Sterilforsyning og Oslo
universitetssykehus, som bidrar aktivt i videreutvikling
av studieplaner for fagene. Ansatte på flere nivåer fra
sykehuset har en aktiv rolle i undervisningen ute på
sykehusene i praksisperiodene til studentene.
Samarbeidsavtale inngått med Sagenehjemmet og
Sykehjemsetaten når det gjelder studiet «Demens- og
alderspsykiatri».
Bruk av opplæringssentre for høyspent energimontør.
Opplæringskontoret NELFO Romerike.
Oslo Met – Samarbeidsavtale om yrkesfaglærerutdanningen.
KEM samarbeidspartnere: Solheim og Larsen Klima, GK,
AF Energi, Rør Norge, Fagrådet for våtrom.
Samarbeid DroneAkademiet, Infrakit og Leica Geosystems AS i forbindelse med utvikling av DDF anlegg
Samarbeidsavtale med VVS Norge om kompetanseutvikling
Samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap om entreprenørskap i utdanningen, studentbedrift og utvikling av
studiet Fremtidsbygg
Samarbeidsavtale med NAF og NHO service i utvikling
av studier og tilgang til praksisplasser (studiearenaer)
Samarbeidsavtale med OBOS BBL, FutireBuilt,Norsk
gjenvinning, MAD oslo, om utvikling av studiet Fremtidsbygg, og tilgang til praksisarenaer for studenter, samt
deltakelse i fagutvalg.

Foto: Adobe Stock

Endring i fagskoleloven juni 2016 medførte at alle skoler
skulle ha en egen lokal forskrift som skulle erstatte den
enkelte skoles reglement. FOs lokale forskrift ble vedtatt av
styret 09.03.17, gjeldende fra 01.08.17.
Ny fagskolelov 08.06.2018, sist endret 01.08.2018 med
ikrafttredelse 01.07.2018 krevde nye endringer i skolens
lokale forskrift. Den nye forskriften trådte i kraft 03.04.2020.
Fagskolen mottok nye vedtekter for styret Fastsatt av
byrådet i Oslo 10.04.2014 i sak 1035. Deretter ble disse
endret av byrådet 04.04.2019 i sak 1038/19.
Siste reviderte vedtekter kom 01.08.2020. Dette som
en følge av at Viken (Akershus) fylkeskommune har besluttet, med virkning fra 01.08.2020, å si opp avtalen om felles
fagskole.

3. Annet samarbeid

4. Undervisning

•

Det har ikke foregått noe arbeid på skolen som kan sies å
sortere inn under dette punktet. I forbindelse med Covid 19
har fokus utelukkende vært på organisering og gjennomføring av undervisning.

•

3.2 Eksterne nettverk
Faglærere deltar bl.a. i
• Nettverk med IFC
• Building Smart
• BIMfag
Skolen deltar i
• LEAN Construction Norge – Lærer på Bygg er styremedlem her.
• Construction City – styrerepresentert og medlemsbedrift
• FUN (Fleksibel Utdanning Norge)
• Revideringsarbeid i regi av NUFHO
• Lederteam og brukergrupper ved KUBEN yrkesarena
• Samarbeidsgruppe mellom rektorene på Fagskolene på
Østlandet.
• Samarbeidsforum for yrkesfag i Oslo - Samarbeidsforum
har som oppgave å bli enige om en overordnet og
langsiktig kompetanseutviklingsplan, og en årlig disponeringplan for tilskuddsmidlene.

•
•

•

FOA er yrkeslivets kompetanseleverandør og vår viktigste
oppgave er å tilfredsstille yrkeslivets behov for arbeidskraft
og å være i forkant av utviklingen i bransjene. Undervisningen skal derfor gjennomføres slik at studentene oppnår godt
læringsutbytte, at det er høy gjennomstrømning på normert
tid og det faglige innholdet skal være relevant og aktuelt for
jobb i aktuelle bransjer når de er ferdige med studiene. Det
er også svært viktig at arbeidsmetodene på skolen gjenspeiler arbeidsmetodene studentene møter i arbeidslivet.
Således har skolen bestemt seg for at PBL (Problembasert
læring) skal benyttes som pedagogisk metode/verktøy.

Strategisk samarbeidsforum for kunnskapshovedstaden
- Strategisk samarbeidsforum for kunnskapshovedstaden
er en arena for dialog på toppledernivå i partnerskapet
mellom Oslo kommune og byens kunnskaps- og næringsaktører
Kompetanseforum Oslo - Byrådsavdeling for eldre, helse
og arbeid har invitert partene i arbeidslivet, NAV Oslo,
Utdanningsetaten og Fagskolen Oslo til et kompetanseforum, for dialog om utarbeidelse av et kunnskapsgrunnlag knyttet til arbeidsmarkedet og kompetansebehovet i
Oslo på kort og mellomlang sikt og mulige kompetansehevende tiltak for personer som er permittert eller som
har mistet jobben.
Samarbeid med Construction City
Fremtidens fagarbeider er et prosjekt som går under
fokusområdet «Kompetanseheving og FoU» innen
Construction Citys Arena-program. Prosjektet ledes av
Fagskolen Oslo, der AF gruppen er en aktiv bidragsyter.
Prosjektets mål er å tette lenken mellom utdanningstilbudet og næringslivets kompetanseetterspørsel. Construction City Klynge og samhandling mellom oss medlemmer vil spille en viktig rolle.
Skolen var i år også representert under Arendalsuka med
Fremtidens fagarbeider

4.1 Studietilbud skoleåret 2020 – 21
Studietilbud 20-21
BIM Installasjon

60

BIM Konstruksjon

60

BIM Anlegg og infrastruktur

60

Den digitale fagarbeider (pilot)

Foto: Adobe Stock
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Bygg Heltid

120

Bygg Deltid

120

Elkraft Heltid

120

Elkraft Deltid

120

Klima, energi og miljø

120

Helseadministrasjon

60

Demens og alderspsykiatri

60

Psykisk helse og rusarbeid

60

Sterilforsyning i helsetjenesten

60

Veiledning av lærlinger

30

Veiledning av lærlinger bransjeprogram
(frisør)

30

Veiledning av lærlinger bransjeprogram
(Mat og drikke)

30

Smittevernkurs ca 250 deltakere

12

Studiepoeng

0

Før pandemien fikk skolen henvendelse fra partene om å utvikle et
nytt studium (Den digitale fagarbeider) finansiert gjennom
bransjeprogram. I forbindelse med pandemien ble det
gjennom trepartssamarbeidet etablert flere nye bransjeprogram, blant annet for å motvirke arbeidsledighet og utestengelse fra arbeidslivet på grunn av manglende kompetanse.
Flere av ovenfornevnte studier er utviklet og gjennomført
med bakgrunn i midler fra disse bransjeprogrammene. Den
digitale fagarbeider er et studium som er modulbasert og
som er kortere enn studier som Nokut vanligvis godkjenner,
men er allikevel et poenggivende studium.
Smittevernkurset (se tabell) er et kurs som er bestilt og
finansiert av Oslo kommune. I bestillingen ligger også midler
til å realisere ytterligere 2 utdanninger som vil gjennomføres
neste skoleår.

4.3 Strykprosent
For skoleåret 2020/2021 er strykprosenten 3,7 %.
Det er verdt å nevne at det var vanskelig å gjennomføre
samlingene i Den digitale fagarbeider dette skoleåret. Flere
av studentene kunne ikke møte grunnet egen arbeidsgivers
smittevernregler. Det er nærliggende å anta at gjennomføringsprosenten for studiet ville vært høyere et normalt år.
Strykprosenten på skolen ville vært 2,5 % dersom man
ser bort fra de som fikk IV på DDF.

4.4 Frafall
Det er vanskelig å finne tall for årets frafall.
Sommer 2021 ble alle data i tidligere skoleadministrativt
system (SATS) konvertert til nåværende system (VISMA
inschool). For det første ser det ut til at alle studenter som
er overført har fått Elevstatus ’Aktiv’ (selv om de skulle være
markert med ’Sluttet’ i gammelt system). Dessuten utstedes
ikke dokumentasjon for studenter som ikke er avgangsstudenter. Tilgangen til det gamle systemet er også fjernet for
alle skoler.

Foto: Tom Kolstad

3.1 Internasjonalisering

4. Undervisning

5. Yrkesrelevans

Skoleåret 2020-21 fullførte og besto 306 av 355 avgangsstudenter, dvs en fullføringsgrad på 86,2 % (se tabell 3). Med
«Fullføringsgrad» menes avgangsstudenter som har fullført
og bestått studietilbudet.

Tabell 3. Fullføringsgrad 2020-21
FO

Tekniskefag

Helse- og
opp-vekstfag

Fullført og bestått

306

208

98

Sluttet og ikke
bestått

49

18

31

Fullføringsgrad

86

92

76

Tilsvarende fullføringsgrad for skoleåret 2019-20 var 86 %,
og for 2018-19 var den på 82 %.
I KS er mål for fullført og bestått satt til 90 %.
Verdt å nevne er at i fullføringsgraden ligger de allerede
nevnte studentene på Digital fagarbeider (samlingsbasert)
som ikke kunne møte. Videre ligger tall for Veiledningsstudiene i fullføringsgrad for Helse- og oppvekstfag. 2 av
veiledningsstudiene var bransjeprogram, og det er mange
som ikke har gjennomført disse. Spesielt for bransjeprogram
(Mat&drikke) så er det mange som er registrert som sluttet
underveis. Årsaken til dette er studiet ikke kom i gang før ca
1. november, hvilket betyr at alle som ikke møtte første dag
er registrert som ikke gjennomført.
Med tanke på både undervisning, karaktersetting, stryk
og frafall ser FO, at det er viktig å styrke lærernes vurderingskompetanse. Dette er arbeid vi må prioritere inn i team,
avdelinger og seminarer. Med teamorganisering og bruk av
PBL (Problembasert læring) forventer vi utslag på Studiebarometeret som viser en økt tilfredshet. Vi ønsker en vurderingspraksis som vil gi studentene:
•
•
•
•

Bedre forståelse for hva de skal lære og hva som forventes av dem
Mulighet for større læringsutbytte og kompetanseutvikling
Tilbakemeldinger som forteller studentene om kvaliteten
på arbeidet eller prestasjonen.
Råd om hvordan de kan forbedre seg.

14
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Foto: Terje Heiestad

4.5 Fullførte og beståtte studier

Innspill fra fagutvalgsmøtene og øvrige nettverkstreff,
samarbeid og dialog med næringslivet/helseinstitusjoner,
hospitering og prosjektdeltagelser bidrar til å opprettholde
yrkesrelevans i studiene.
FO har videre en rekke eksterne forelesere som har god
innsikt i den jobben som gjøres på skolen, og som gir tilbakemeldinger vedrørende innholdet i studiene.
Øvrige innspill for å sikre god yrkesrelevans i studieplanene får skolen gjennom studiespesifikke samarbeidsfora på
tvers av fagskoler, sensorrapporter, praksisperioder, tilbakemeldinger fra faglærere og studentevalueringene.
Skolens studieplaner er oppdaterte og i henhold til
nasjonale planer. Imidlertid er det flere av disse som trenger
oppdatering; dette er et arbeid som allerede er planlagt fra
nasjonalt hold. Noen av gruppene som jobber med nasjonale
planer ferdigstilte sitt arbeid vår 2021; andre studier står for
tur med oppstart høst 21. Lokale studieplaner revideres med
utgangspunkt i disse nye nasjonale planene.
Fagskolen Oslo stiller med deltakere i flere av de nevnte
gruppene; - nasjonal plan for Bygg, Elkraft og KEM. Verdt
å nevne at gjeldende nasjonal plan for BIM har tatt sitt
utgangspunkt i vår lokale plan.

6. Evaluering

Tabell 3: Studentenes deltakelse i evalueringer
16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

Underveis
evaluering

90

95

85

50

20,2

Studiebarometer/Slutt
evaluering

62

56

55

36

26,5

Studentadmini
strasjonen

-

-

-

-

29,7

Uteksaminerte
studenter

-

-

-

-

29,5

Tabell 3. Studentenes deltakelse i % i skoleårets evalueringer. For
Underveisevaluering 29/21 (n=). For Studiebarometeret 20/21 (n=197)
For ’Studentadministrasjon’ 20/21 (n=238). For ’Uteksaminerte studenter’ 20/21 (n=75)
Fra vår 2018 har Studiebarometeret, i regi av NOKUT, tatt over for
vår tidligere sluttevaluering. Spørsmålene i Studiebarometeret er ikke
de samme som i tidligere sluttevalueringer, ei heller de samme som i
underveisevalueringene. Dette kan medføre at resultater ikke nødvendigvis er sammenliknbare.

Undersøkelsene har i år foregått digitalt. Årets evalueringer viser en lav deltakelse fra studentenes side. Dette
må tas med i betraktning i årsrapportens argumentasjon
og analyse. Årsaker til den lave oppslutningen er Covid-19
og dertil tilhørende tilrettelegging av undervisning for å
opprettholde smittevernreglene – digital undervisning over
nett. Tidligere har vi hatt anledning til å følge opp gjennomføringen av undersøkelsen i den enkelte klasse i klasserommet; dette var vi avskåret fra i dette skoleåret. Studiebarometeret er videre administrert og organisert av NOKUT.
		

6.1 Undervisningspersonalets kompetanse
Ut fra Underveisevalueringen og Studiebarometeret er den
overordnede tilfredsheten blant studentene god. De fleste
er også tilfredse med undervisningsoppleggene. Konkrete
innspill til endring drøftes enten med faglærer på studentenes eget initiativ eller på initiativ fra lærer/klassestyrer.
Resultatene fra sluttevalueringen brukes i det kontinuerlige forbedringsarbeidet som gjøres av avdelingslederne og
lærerne. Studentenes tilbakemeldinger er nyttige og viktige,
og de blir tillagt stor vekt. Vi må også huske at Studiebarometeret er bildet på kvaliteten ved skolen for kommende
studenter.
Vi ser at det til dels er markante forskjeller på opplevelsen av kvaliteten på de ulike studiene. Noen ligger langt over
det nasjonale gjennomsnittet, mens andre ligger godt under.
Demens, Sterilforsyning og BIM er fremdeles eksempler
på studier som scorer langt over det nasjonale.
Dersom resultatene sammenliknes med fjorårets evaluering, så ser vi en generell nedgang i tilfredsheten blant
studentene. Likevel – dersom vi sammenlikner våre studier
med det som ble presentert av NOKUT i september, så er
det mange av våre studier som kommer veldig god av det i
forhold til resultater på landsbasis.
At resultatene våre er noe svakere enn i fjor er ikke helt
uventet, med tanke på at størstedelen av undervisningen
har foregått som digital undervisning. Situasjonen var ny –
både for lærere og studenter. Vi opplever at skolen har klart
denne utfordringen på en god måte.
Der hvor resultatene fra Studiebarometeret er på et
kritisk nivå, her markert med rødt, må vi se på hvilke aspekter ved vår gjennomføring som må endres på. Dette haster
og vil bli behandlet i Ledelsen tidlig høst 2021.
Skolen viderefører praksis med omfordeling av midler til
intern kompetanseheving, for eksempel til bruk i forbindelse
med hospitering. Generelt har det vist seg vanskelig å få
benyttet alle disse midlene til hospitering, og i Covid-perioden har det vist seg spesielt vanskelig.

6.2 Studentadministrasjonen
Alle studenter på FO ble invitert til å melde tilbake i hvilken
grad de er fornøyde med tilgjengelighet og service på
Studentadministrasjonen.
Cirka 1 av 3 har besvart, og bildet er at de langt fleste
er meget tilfreds med Studentadministrasjonen. På en skala
fra 1-6 scores det stort sett 5 eller 6 på de spørsmål som er
stilt.
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Foto: Terje Heiestad

FO gjennomfører to studentevalueringer i løpet av skoleåret:
Én underveisevaluering og én sluttevaluering (Studiebarometeret).

Tabell 4: Resultater fra Studiebarometeret pr studium
BIMAI

BIMI

BIMK

Bygg
deltid

Bygg
heltid

Demens

Totalt

Overordnet tilfredshet

4,3

4,2

4,3

3

2,9

4,5

3,7

Undervisning

4,4

4,2

4,1

3

2,7

4,8

3,5

4

4,3

4,1

3,3

2,3

4,4

3,5

Medvirkning

4,3

4,4

4

2,7

2,3

4,2

3,3

Praksis

4,2

4,3

4,5

-

-

4,5

4,2

Arbeidslivtilknytning

4,2

4,5

4,7

2,8

2,8

4,1

3,4

Organisering av studiet

Vurderingsformer

4,5

4,5

4,2

3,5

3,4

4,4

3,9

Forventninger fra lærerne

4,1

4,5

3,9

3,6

3,7

4,6

3,7

Digitale verktøy

4,6

4,7

4,6

3,1

3

4,1

3,5

Gjennomsnitt

4,3

4,4

4,3

3,1

3,0

4,4

3,6

Elkraft
deltid

Elkraft
heltid

Helseadmin.

KEM

Psykisk
helse

Sterilforsyning

Veiledning

Totalt

Overordnet tilfredshet

2,8

3,2

4,5

3

3,9

4,5

4,5

3,7

Undervisning

2,7

2,8

4,3

2,7

4,3

4,5

4,2

3,5

Organisering av studiet

3,1

3,2

4,3

2,7

4

4,3

4

3,5

Medvirkning

2,7

3

4,1

2,5

4,1

3,8

4,5

3,3

-

-

3

4,3

3,7

4,4

5

4,2

Praksis
Arbeidslivtilknytning

2,4

2,8

3,9

3,4

2,7

3,9

3,3

3,4

Vurderingsformer

3,3

3,4

4,5

3,5

4,6

4,5

4,7

3,9

3

3

4,4

2,8

4,1

4,1

3,6

3,7

Forventninger fra lærerne
Digitale verktøy
Gjennomsnitt

2,9
2,9

2,9
3,0

4,3
4,1

2,4
3,0

2,9
3,8

4,3
4,3

3,8
4,2

3,5
3,6

Fargekodingen er satt av NOKUT, men må vurderes av den enkelte skole. Rød=0-2,9. Oransje=3,0-3,4. Gul=3,5-3,9. Lys grønn=4,0-4,4. Grønn=4,5-5,0.
Skala går fra 0-5, hvor 5 er høyest.

6. Evaluering

Oppsummert tilbakemelding

Skolen er av den oppfatning at felles aktiviteter utenom
skoletiden har god effekt på læringsmiljøet. Studentene har
tidligere hatt tilbud om fysisk aktivitet på skolens område,
ute og inne, uorganisert og organisert, samt grillfest på taket
ved oppstart på høsten. Disse aktivitetene har ikke blitt
gjennomført dette skoleåret grunnet covid-19 og nedstenging, men iverksettes for neste skoleår. Ytterlige trivselstiltak
er «Kubenprisen» som tildeles to studenter for «Best faglig
fremgang» og «Best miljøskaper». Prisen består av diplom og
kontantutbetaling, sponset av samarbeidspartneren GK.
Skolens fadderordning for nye studenter ved oppstart av
studiet anser vi som vellykket, og vi ønsker å fortsatt legge
til rette for dette når man har fått kontroll på Covid-pandemien i fremtiden. Det var dessverre ikke mulig å gjennomføre
ved skolestart høst -21. Arbeidsutvalgene som ble etablert
skoleåret 18/19 har nå blitt slått sammen til 2 utvalg – et
næringslivsutvalg og et sosialutvalg.
Studentrådsleder samarbeider med skolens ledelse og
administrasjon om blant annet Kubenprisen, og representerer studentene i skolens styre. Studentrådet har jevnlige
møter der rektor er til stede.
Sammen med fagskolene i Østlandssamarbeidet har vi et
felles studentombud, som skal bistå studentene. Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som gir studentene
råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon.
https://fagskolen-oslo.no/nyheter/fagskolene-pa-ostlandet-har-fatt-studentombud

HO: Det er kommet inn sensorrapporter fra alle sensorer,
både fra eksamen i emne 1 og etter avsluttende eksamen.
Sensorene består av både faglærere fra andre fagskoler
og fagfolk fra bransjen. Tilbakemeldingene er gode både
på kvalitet, relevans og samarbeid med skolen. Selv om
eksamen nå også ble gjennomført digitalt var det gode
gjennomføringer.

6.4 Sensorrapporter
Eksterne sensorer leverer en vurdering som beskriver deres
oppfatning av kvaliteten på eksamensoppgaven, vurderingsordninger for studiet, vurdering av studentenes faglige nivå,
samarbeidet og kommunikasjon med skolens faglærere,
kvaliteten på studiet, studiets yrkesrelevans og gir forslag til
forbedringer.
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Sitat: «Som representant fra arbeidslivet kan jeg bekrefte at
studieplanen er tilpasset krav og forventninger studenten
møter i arbeidslivet.»
Bygg: Eksamen ivaretar mange tema i studieplanen. Berører
både stål, tre og betong for konstruksjonsdelen. Har med
seg noe utførelse, og noe bygningsfysikk. Antar at de
færreste fra fagskolen kommer til å benytte konstruksjonsfaget direkte, men det er likevel veldig viktig kunnskap å ha
med seg for å ha forståelse for konstruksjonene.
Det samme gjelder bygningsfysikk. Det er veldig relevant
med en viss forståelse for faget.
Betong-utførelse er nok det som mest direkte kommer til å
bli brukt i arbeidslivet. Men samtidig er kanskje det det som
er lettest å tilegnes seg mer kunnskap om når det trengs.
Samarbeid og kommunikasjon fungerer veldig fint.
BIM: Åpen eksamensoppgave, gir studentene god mulighet
til å utfordre seg selv, og de kan utforske områder de ønsker.
Opplever at rammer rundt eksamen, både før, under og
etter, som svært ryddig og meget godt organisert. Faglærere er tidlig ute med å hente inn sensorer, og informerer
ryddig i mail angående oppgavebesvarelser og linker for
nedlasting av filer. Eksamensoppgaven gir studentene
rikelig med spillerom til å være fleksible og kreative når det
kommer til utforming av problemstilling. Her kan de selv
velge hvordan de best skal vise sin opparbeidede kunnskap
og kompetanse. Mitt inntrykk er at innholdet i studieplan
er ganske godt tilpasset arbeidslivet. Som nevnt tidligere
kjenner jeg ikke denne i minste detalj, men ut ifra eksamensoppgavene ser jeg mye relevant arbeid.

LØM: Eksamensoppgaven, som består av en produksjonsdel og en dokumentasjonsdel inneholder viktige temaer,
der «det grønne skiftet» er sentralt. Det var god blanding
mellom ledelse, markedsføring og økonomi. Bedriftsbeskrivelsen var konkret og dagsaktuell. På dokumentasjonsdelen
var hovedtemaet i økonomidelen knyttet til investeringsanalyse. Det er et viktig tema, men jeg synes at den første
oppgaven var formulert slik at kandidatene kunne finne
løsningen direkte ved å slå opp i boka, mens den andre
oppgaven var vanskelig formulert, noe som førte til at
svært få løste denne tilfredsstillende. I produksjonsdelen
skulle kandidatene under situasjonsanalysen foreta en
regnskapsanalyse, det er et viktig tema, og her var kandidatene i hovedsak meget flinke. Imidlertid kan det påpekes
at det her sannsynligvis ble samarbeidet en god del. Meget
godt samarbeid med skolens faglærere og administrasjon.
Jeg har ingen ting å utsette på dette. Å få digital versjon
av besvarelsene er supert, og effektiviserer arbeidet med
sensuren.
Det årlige samarbeide med de interne sensorene, er
svært givende og meget nyttig.
KEM: Prosjektet tar utgangspunkt i en barnehage, og er
utført som et gruppearbeid i samarbeid med næringsliv,
myndigheter, skole og flere organisasjoner. Arbeidet har
bestått i å utarbeide prosjektdokumenter innbefattet
søknadsprosesser, prosjektering, beregninger og beskrivelser for de VVS-tekniske anleggene ved barnehagen.
I tillegg inneholder prosjektet en beskrivelse av gjennomføring av byggesaken gjennom fasene anbudsinnbydelse,
kalkulasjon, søknader om tillatelse, planlegging, utførelse
og overtakelse. Det er også beskrevet forslag til momenter
som skal ivaretas i drift- og vedlikeholdsfasen av anleggene.
Gjennomføringen innbefatter beskrivelser av både teknisk-,
økonomisk- og KS/HMS-messige aktiviteter. Prosjektet
dokumenterer spesielt gode kunnskaper og kreative evner til
studentene i gruppen. Arbeidet er sydd sammen til en god
enhet. Prosjektrapporten er god, både når det gjelder struktur, språk, argumentasjon og refleksjon. Muntlig presentasjon
gir et godt innblikk i problemstillingene

Elkraft: Det ble gjennomført
følgende 3 eksamener på elkraft både
for hel og deltidsstudenter.
•
•
•

EKOM
Elektriske systemer
Hovedprosjekt muntlig eksamen.

Sensorrapportene viser at oppgavene gjenspeiler studie
planens læringsutbytter. Det er god sammenheng mellom
oppgavenes innhold og kompetanse som er beskrevet for
læringsutbyttene i de ulike emner.
Sensor utrykker at oppgavene er relevante i forhold til
kompetanse som etterspørres i arbeidslivet. Vanskelighetsgraden på oppgavene er noe varierende og for hovedprosjektet er det beskrevet at enkelte temaer i oppgavene blir
noe smale i forhold til emnets innhold.
Gjennomføringen og samarbeid med lærerne har foregått på
en utmerket måte. Nivå på studentene er noe varierende for
de ulike emnene. For hovedprosjektet var nivået beskrevet
som meget godt, og det påpekes at nivået for deltids
klassene og heltidsklassene var likt.

Foto: Tom Kolstad

6.3 Trivsel og læringsmiljø

Foto: Adobe Stock

7. Veien videre
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Finansieringsmodellen gir lite rom
for utvikling av nye studier, ei heller det
å øke antall studenter ved eksisterende studier. Dette er noe
skolen vil måtte jobbe videre med.
Samarbeidet med næringslivet og helseinstitusjoner er
godt; men også i denne sammenheng har dette året vært et
annerledes år. Praksis på Helse, for eksempel, har for noen
vært redusert, utsatt eller erstattet av teoretiske alternativer.
Skolen planlegger og iverksetter kontinuerlig et videre
samarbeid med aktuelle parter og representanter fra
næringslivet og bransjene, blant annet gjennom praksisutplassering, fagutvalg og bruk av innleid kompetanse.
Tilbakemeldinger herfra gjør at vi vet hva som forventes
av kompetanse og ferdigheter i arbeidslivet. På bakgrunn
av dette kan vi vurdere å endre våre studieplaner og/eller
undervisningsopplegg.
Profilering er fortsatt et viktig felt for FO, og vi har her
et samarbeid gjennom de offentlige fagskolene på Østlandet. Dette er forsøkt styrket gjennom enhetlig profilering
via Ernö/A-typ som samarbeidspartner. Profileringsarbeid
kan ha stor innvirkning på rekruttering, både av studenter
og ikke minst kvalifiserte lærere og ledere. Dette er noe vi
tidligere har definert som risikofaktor i Styret, og noe skolen
spesielt har følt på dette skoleåret. Dette kan på sikt gi
utslag i redusert kvalitet på studiene.
Fagskolen har store forhåpninger til videreutvikling av
tilbudene i samarbeid med skoleeier. Stortingets behandling
av fagskolemeldingen legger opp til en økning og utvikling
av fagskolens tilbud til arbeidslivet som en meget relevant
videreutdanningsarena. Skal Fagskolen Oslo klare dette er vi
avhengig av et tett og nært samarbeid med skolens eier.
Fra og med september 2020 ble Fagskolen Oslo
underlagt byrådsavdeling for Arbeid, Integrering og Sosiale
tjenester (AIS). Her skal også kompetansepolitikken i Oslo
kommune ligge, og Fagskolen Oslo (FO) har blitt invitert inn
i dette arbeidet. Vi har store forhåpninger til samarbeidet
med den nye byråden.

Foto: Adobe Stock

Skolens ønske er at det skal være et høyt læringsutbytte
for samtlige studenter på skolen, og vi hadde i forkant av
fjorårets skolestart diskutert tiltak for å oppnå dette. Ikke
minst ville vi utjevne ulikhetene mellom studiene.
Det ble vedtatt å organisere lærerne i team. Gjennom denne
organisasjonsformen ønsket vi å få til en bedre samhandling mellom lærere, samt at vi er i bedre stand til å lære av
hverandre. Vi skal sammen oppnå god tverrfaglighet i arbeidet med undervisning, veiledning og vurdering av studentene. Dette ble iverksatt og det er foretatt en evaluering.
I tillegg fokuserer skolen på å benytte PBL (problembasert læring) som metodisk verktøy. Dette innebærer også
bruk av entreprenørskap i utdanningen som en del av skolens
strategi. Intensjonen er økt læringsutbytte for studentene
og økt tverrfaglig samarbeid mellom lærerne. Dette praktiseres nå på de fleste studier på skolen.
Skolen har det siste året oppjustert to klasserom til
spesielt bruk av digital samhandling som undervisningsform.
Midler til dette har vi fått gjennom tildeling av Kvalitetsprisen for «Digital samhandling» i november 2019, som var på
kr. 1.mill. Vi vil for skoleåret 2021-22 oppjustere ytterligere
fire klasserom til samme digitale standard.
Parallelt med dette har skolen sammen med Fagskolen
Innlandet utviklet «Digital ABC» for fagskolelærere, som skal
gi en kollektiv økt digital kompetanse i fagskolene. Dette vil
bli tilgjengelig i løpet av skoleåret 2021-22.
Arealkapasiteten ved skolen har kommet på dagsorden
på nytt i forbindelse med innføring av PBL. Denne læringsformen benytter seg i større grad av gruppearbeid og prosjekter, noe som igjen fører til økt behov for flere grupperom. Vi
har gjennom året vurdert å leie ulike andre læringsarealer,
men ikke funnet noe som er egnet. Skolen har imidlertid
mulighet for å benytte enkelte andre rom på Kuben yrkesarena, samt se på en alternativ organisering av eksisterende
studier og arealer.
Rekruttering til leder- og undervisningsstillinger på de
tekniske fagene har i flere år vært og er en økende utfordring. Vi har diskutert dette i flere av skolens formelle foraer,
og har annonsert i ulike fagtidsskrifter og sosiale medier i
tillegg til skolens offisielle utlysningskanaler uten å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Vi har i tillegg forsøkt ulike
formuleringer på annonsene samt fokusert på at fagskolen er
en «høyere yrkesfaglig utdanning», i tilfelle det er potensielle søkere som blander videregående skole med fagskole,
og som av den grunn velger å ikke søke. Vi vurderer derfor
ytterligere alternative måter å annonsere ledige stillinger på,
samt å bruke bemanningsbyrå til lederstillinger.

Fagskolen Oslo
Kabelgaten 10 - 12
0580 Oslo
Telefon: 23 46 57 00
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
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