
Forskrift om fagskoleutdanning    

 

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. august 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 

56 om fagskoleutdanning § 5. 

 

§ 1 Innpassing og fritak 

Fagskoler skal innpasse beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning med 

samme antall fagskolepoeng i den utstrekning utdanningen oppfyller de faglige krav for 

emnet eller emnene det søkes om innpassing for. Innpassing kan bare skje mellom fagskole-

utdanninger på samme eller nært beslektet fagområde. Det skal ikke gis dobbel uttelling for 

samme faginnhold. 

Fagskoler kan gi fritak for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant 

utdanning og kompetanse. Dokumentasjon av realkompetanse kan gi grunnlag for fritak. 

Fritak skal bygge på en faglig vurdering fra den enkelte fagskole. Fritak på bakgrunn av 

realkompetanse må baseres på en faglig vurdering av om søkerens bakgrunn, fra arbeidsliv, 

frivillig sektor, utdanning og/eller annet, dvs. formell, ikke-formell og uformell kompetanse, 

samlet kan gi grunnlag for fritak for del av fagskoleutdanning 

Med emne menes de minste resultatbærende enhetene som gir uttelling i form av 

fagskolepoeng. Med minste resultatbærende enhet menes alle enheter som gir en selvstendig 

karakter, og som studenten må bestå for å få godkjent et vitnemålsgivende utdanningstilbud. 

Enhetene kan variere i omfang og skal fremkomme i vitnemålet. Hva som anvendes som 

begrep for den minste resultatbærende enheten, varierer fra fagskole til fagskole (modul, fag, 

emne, enhet, sertifikat).  

Utgangspunktet for vurderinger om innpassing og fritak skal være læringsutbytte-

beskrivelsene for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet og fagskolepoeng eller 

andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning for de emner eller den kompetanse 

det søkes om innpassing eller fritak for. 

 

§ 2 Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål 

For at en fagskole skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført 

utdanning, må minst 30 av fagskolepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være 

avlagt ved fagskolen. Det er normalt den siste fagskolen som har en student før fullført 

utdanningsløp, som har ansvaret for å utstede vitnemålet. Ved innpassing mellom fagskoler 

kan det avtales særskilte ordninger for utstedelse av vitnemål mellom de berørte fagskolene. 

 

§ 3 Fagskolepoeng 

Det gis 60 fagskolepoeng for læringsutbyttet oppnådd på bakgrunn av ett års bestått 

fagskoleutdanning på heltid. Ett års fagskoleutdanning på heltid tilsvarer normalt ti måneder. 

Er fagskoleutdanningen inndelt i emner, skal hvert emne tildeles fagskolepoeng etter 

den relative vekten det har i arbeidsbelastning for studentene og læringsutbytte innenfor 

utdanningen. Fagskolepoeng skal brukes ved vurdering av innpassing av utdanning mellom 

fagskoler og i karakterutskrifter for gjennomførte emner fra fagskoleutdanning. 

Antallet oppnådde fagskolepoeng skal fremgå av vitnemål eller annen dokumentasjon 

for fullført fagskoleutdanning. 

 

§ 4 Felles vurderingsuttrykk 

Vurderingsuttrykket ved avsluttende vurdering, eksamen, prøve, bedømmelse av 

oppgave eller annen vurdering skal være bestått–ikke bestått eller en gradert skala med fem 



trinn fra A til E for bestått og med F for ikke bestått. I den graderte karakterskalaen fra A til F 

skal karakteren C gi uttrykk for en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste 

områder, og karakteren A for en fremragende prestasjon som klart utmerker seg. 

 

§ 5 Ikrafttredelse 

Forskriftens paragraf 1, 2 og 4 trer i kraft straks. Ikrafttredelsestidspunktet for § 3 

settes til 1. august 2011. 

 


