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Litt om Rogaland 

 

Sterkest voksende region i landet utenom Oslo 

 

Ca 452.159 innbyggere (pr.01.01.) 

 

Ledighet pr 01.02.14 = 2,2 % 

 

Variert næringsliv 

 

Del av verdiskapningsregionen Vestlandet 
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Rogalands arbeidsliv 

Olje- og gass industri 

Tradisjonell industri 

• Leverandørindustri til Olje- og gass 

• Berg- og smelteverksindustri 

• Strømprodusent 

Finans 

Landbruk 

Fiske og oppdrett 

Skipsfart 

Kompetanse 
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Utdanningsfylket Rogaland 

• 29 skoler 

 

• 16.000 elever 

 

• 5470 lærekontrakter 

 

• Over 12000 (UiS og HSH) 
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Hvordan tenker fylkeskommunen? 

• Ta hele fylket i bruk 

 

• Konsensus i utdanningsspørsmål 

 

• Y-nemndas rolle 

 

• Statusheving 

 

• Tett-på-tenking 

 

• Dialogen med virksomhetene 
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Y-nemndas rolle 

• YONs rolle 

 

• YONs sammensetting 

 

• Formidlingsperioden 

 

• Nedstruping av 

påbyggklasser 

 

• Hindre frafall = øke 

gjennomføring 

 

• Med fagbrev ligger verden 

åpen 
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Utfordringer 

Næringslivet 

skriker etter mer 

kompetanse.  

 

Men hva gjør 

vi uten lærere? 
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Hva er en fagskole? 

Det som kjennetegner fagskoleutdanning er at den:  

• er yrkesrettet 

• bygger på videregående opplæring 

• gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten 

ytterligere opplæring 

• varer mellom ett halvt til to år 

• ikke trenger å være forskningsbasert 

 

Betegnelsene fagskole og fagskoleutdanning kan kun 

brukes av de som har NOKUT-godkjente 

utdanningstilbud.  
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Hva er en fagskole? (NOF) 

Gjennom studiet skal studentene utvikle:  

faglig kompetanse, som de skal bygge på og videreutvikle i sitt arbeid. 

Dette skjer gjennom å planlegge, lede og kontrollere egne 

arbeidsoppgaver og arbeid som utføres av andre i henhold til gitt krav og 

spesifikasjoner, hvor det reflekteres over gjennomførte oppdrag  

sosial kompetanse, slik at han/hun kan samarbeide med medarbeidere, 

utvikle team - lede og delta i gruppeprosesser og utvikle arbeidsmiljø 

som både er trygt og utfordrende og som tilfredsstiller krav til helse, miljø 

og sikkerhet. Sosial kompetanse er også en forutsetning for å kunne 

samarbeide med kolleger, ledelse og faglig miljø.  

ferdigheter i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser, å beregne, 

kalkulere og styre økonomiske og administrative gjøremål, samt 

organisere, lede, dokumentere og vurdere lærings- og 

utviklingsprosesser.  

holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i 

relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø. 
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Fagskolerådet i Rogaland 

Næringslivets rolle 

 

Helseforetakenes rolle 

 

Kommunenes rolle (virksomhetene)  

 

Politikernes rolle 

 

Fagskolenes rolle 

 

  Hvem gir råd til hvem? 
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Fagskolerådet i Rogaland 

YON som partsrepresentanter 

 

Politikerne 

 

Invitasjon til fagskolene 

 

Dialogforum 

 

Samordning 
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Fagskolerådet i Rogaland 

YON er fagskoleråd 

Nestleder i YON er leder 

Fylkesadmin. er sekretariat 

Alle fagskolene inviteres inn 

Eksempelvis: 

• AOF Haugesund 

• RKK Fagskolen 

• Norges kreative fagskole 

• Nortrain 

• Folkeuniversitetet 

• Fagskolen Rogaland med 

bl.a. SOTS vgs og 

Karmsund vgs 
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Fagskolerådet 

 

Invitere inn for orienteringer: 

 

• Sentrale politikere 

 

• Sentrale næringslivsaktører 

 

• Sentrale virksomhetsledere i off. sektor  
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Oppsummering 

Felles arena gir felles ståsted 

 

Felles ståsted viser  

felles utfordringer 

 

Felles utfordringer kan føre  

til felles løsninger 

 

Felles løsninger gir  

forventet resultat 
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Oppsummering 

 

 

Sammen kan vi dele 

 utfordringene, 

og fordele oppgaver! 

 

Samsnakking gir samhandling! 
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