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Til Kunnskapsdepartementet 

 

 

 

 

 

HØRING – FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM 

FAGSKOLEUTDANNING 
 

 

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund har følgende uttalelse til endringsforslagene i 

forskriften til fagskoleloven: 

 

1. Til forslaget om ett års frist for at godkjente fagskoleutdanninger ”skal ha et 

tilfredsstilende system for kvalitetssikring” 

 

NFFL vil uttale at vi oppfatter lovens tekst slik at  ”skal ha” betyr å ha systemet 

implementert – ikke bare vedtatt og beskrevet. Utfra denne tolkningen mener vi at ett 

år er for kort tid. Ingen av de gjeldende skolene kjenner i dag NOKUTs krav – disse 

skal offentliggjøres for skolene  løpet av mars – på fagskoledagene.  

 

NFFL og Kristne Friskolers Forbund samarbeider om å utvikle et fagskoletilpasset 

kvalitetssystem. Vi er klar til å gå i gang med dette arbeidet umiddelbart etter at 

kriteriene er gjort kjent. Men vi trenger noe tid til dette. NFFL gjennomførte i 2008 i 

lignende prosess for våre skoler som driver etter opplæringslovens/privatskolelovens 

krav, og vi arrangerte 3 sentrale opplæringstiltak isystemet KFF-KSS + flere lokale 

skoleeiertilpassede tiltak. 

 

Når systemet er utviklet  og organisert datamessig, trenger brukerne opplæring, før 

implementeringen kan starte. Implementeringen bør følger vanlige metoder for slikt 

arbeid – gjennom testprosedyrer – evaluering – og ferdigstilling. Denne prosessen må 

foregå lokalt ved den enkelte skolen, og skolens styringsorganer må både involveres 

og ansvarliggjøres.  

 

 

 



 

 

 

 

NFFL ser følgende nødvendige tidsplan for innføringen ha kvalitetssystemet for våre 

medlemsskoler: 

 Mars til juni: Utvikling av kvalitetsprogrammet basert på NOKUTs krav 

 August til oktober -09:  Lokal styrebehandling og deltakelse i opplæringstiltak. 

 Oktober – desember -09: Lokal systemtilpasning og organisering, med 

styrebehandling inkl. presentasjon og ressursanalyse (systemet vil ofte medføre 

endret eller økt ressursbruk) 

 Januar – juni -10: Gjennomføring av pilot, frem til skoleårets slutt. 

 Juni – august -10: Evaluering og vedtak om justeringer. 

 September – 10:   NFFL-skoler som har fulgt den ovenfor beskrevne fremdriften, 

vil kunne ta i bruk et tilpasset kvalitetssikringssystem, basert på NOKUTs krav 

 

Konklusjon: Vi mener den tidligst mulige tidsfristen for å ha et kvalitetssystem på 

plass er ved skoleårets start i 2010. Men for å sikre en forsvarlig tidsramme for hele 

fagskolesystemet (vi tror at NFFL-skolene vil være bedre forberedt enn mange andre 

skolegrupper) bør fristen settes tidligst til 01.01.2011. 

 

2. Om faste søknadsfrister:  Vi støtter forslaget om at NOKUT kan fastsette 

forutsigbare søknadsfrister. Men da bør det være mer enn 1 gang pr. år – for eksempel 

01. april og 01. desember. Dette vil tilrettelegge for at utdanninger kan bli godkjent og 

starte både i januar og i august. 

 

3. Et ekstra forslag: NFFL mener at som en logisk følge av kravet om 

kvalitetssikringssystem vil det være naturlig at skolestyret i sin årsmelding skal ha et 

obligatorisk punkt om kvalitetssystemets funksjon. Dette vil bidra til at systematikken 

i kvalitetsarbeidet forankres i styret.   

 

 

For Norske Fag- og Friskolers Landsforbund 

 

Ragnar Johansen 

styreleder 

 

 


