Fra Styret ved Fagskolen Oslo Akershus

Til Fagskolen Oslo Akershus

Delegering av myndighet etter lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)
LOV-2018-06-08-28
Sist endret LOV-2019-06-21 fra 01.08.2019
Styret ved Fagskolen Oslo Akershus delegerer med dette sin myndighet etter følgende bestemmelser i
fagskoleloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne lov og forskrifter til rektor / administrasjonen
ved Fagskolen Oslo Akershus. Skolens ansvarsområder er i tillegg knyttet til følgende lover og
forskrifter: kommuneloven av 10.02.92 nr. 107, forvaltningsloven av 10.02.67, arbeidsmiljøloven av
17.06.05 nr. 62, forskrift om opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler ved Fagskolen
Oslo Akershus.
DELEGERING ETTER FAGSKOLELOVEN, jf. vedtekter for styret ved Fagskolen Oslo
Akershus
•

•

•

Kapittel 3 Organiseringen av fagskoler (§§ 9-14a)
o § 9 tredje ledd a), b) c) og f), jf. vedtektene kap. 3: avsn. 3-3-1, pkt 3, 4, 11
o § 9 tredje ledd d) og e), jf. vedtektene kap. 3: 3-3-2 pkt. 1 og 2
o § 10, jf. vedtektene kap. 1: 1-6 pkt. 2
o § 14, 14a, jf. vedtektene kap. 3: avsn. 3-3-2 pkt. 3 og 4
Kapittel 4 Fagskolens virksomhet (§§ 15-20):
o § 15 Læringsmiljø, jf. vedtektene kap. 3, avsn. 3-3-1 pkt. 7, avsn. 3-3-2 pkt 6
o § 16 Opptak, jf. vedtektene kap. 3: avsn. 3-3-1, pkt 13, opptak, gjennomføring av studier,
eksamen
o § 17 Innholdet i utdanningen, jf. vedtektene kap. 3: avsn. 3-3-2, pkt 5, utarbeide søknader
til NOKUT om akkreditering
Kapittel 5 Studentenes rettigheter og plikter (§§ 21-28):
o § 21 Avsluttende vurdering, eksamen og sensur
o § 22 Rett til begrunnelse og klage på karakterfastsetting

DELEGERING ETTER VEDTEKTENE (se også over)
KAP. 3: 3-3-1 Generelt
• Pkt. 1: Utarbeide strategi for skolens faglige virksomhet
• Pkt. 4: Sørge for at opplysninger gitt NOKUT, studenter og dem som søker utdanning, er korrekte
og fullstendige

•
•
•

Pkt. 9: Utarbeide årsbudsjett
Pkt. 12: Oppnevne utvalg med ansvar for arbeidsmiljø jf. arbeidsmiljølovens bestemmelser og
utvalg for medbestemmelse, jf. avtale om medinnflytelse/ medbestemmelse i Oslo kommune –
"Dokument nr. 24"
Pkt. 14: Avgi uttalelser i saker som skolen blir forelagt. Dette gjelder blant annet saker som skolen
får til høring

DELEGERING ETTER LOKAL FORSKRIFT OM OPPTAK, GJENNOMFØRING AV
STUDIER, EKSAMEN OG KLAGEREGLER
• fatte vedtak om
o § 3-4: tap av studieretten
o § 3-5: permisjoner
• § 3-9 sørge for at studentene har tilgang til studentombud
DELEGERING ETTER SENTRAL FORSKRIFT OM FAGSKOLEUTDANNING
• § 37 første og andre ledd. Godskriving og fritak
Oslo, 11.03.2020

