Hva e
Hva er en fagskole?
En fagskoleutdanning bygger
på videregående skole, og er et
alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Et bredt spekter
av fagskoleutdanninger bygger på
alt i fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller
svennebrev – til de mer generelle
studieforberedende programmene.
Det som gjør fagskolen annerledes
er den praktiske tilnærmingen til
fagene. Utdanningene legger sterk
vekt på tette bånd til arbeidslivet.
Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom
å arbeide med virkelighetsnære
utfordringer.
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Mange valgmuligheter
Gjennom fagskolen kan du utdanne deg til mange forskjellige og
spennende yrker. Av det du har å
velge mellom, finner vi blant annet
kreative fag, 3D og multimediedesign, IT, bygg og anlegg, elektro,
maritime fag og offshore, helse og
sosialfag, reiseliv og merkantile fag.
Varighet?
De ulike fagskoleutdanningene har
en varighet fra et halvt år til to år.
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NOKUT?
Fagskoleutdanninger er godkjent
av Nasjonalt Organ for Kvalitet i
Utdanningen. Deres jobb er å sørge
for at den enkelte utdanningen
tilfredsstiller kravene til innhold,
gjennomføring og evaluering av utdanningen. Sjekk alltid www.nokut.no
for å forsikre deg om at utdanningen
er godkjent.
Lånekassen
Fagskoleutdanninger gir rett til lån
og stipend fra Lånekassen.
Gjennomføring
Fagskoleutdanning kan gjennomføres både på heltid og deltid, eller
nettbasert. Mange fagskoleutdanninger er nettbaserte og kan kombineres med arbeid.
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Hvorfo

Hvorfor velge fagskole?
Det er mange gode grunner til å
velge en fagskoleutdanning. Det
de fleste studentene opplever er
at undervisningen er lagt opp med
vekt på praktisk arbeid, og at dine
erfaringer fra tidligere verdsettes.
Fagskolene har tette bånd til
arbeidslivet, som også er med på å
utvikle skolenes utdanninger. Målet
er at man under utdanningen skal
få erfare hvordan faget fungerer i
praksis.

Praktisk rettet
Det legges stor vekt på prosjektoppgaver som knyttes opp mot
arbeidslivet enn ved forskningsbasert og akademisk læring. Teori
kombineres med praksis gjennom
relevante arbeidsoppgaver i fra
yrkeslivet.
Videre utdanning
En del fagskoler har samarbeid med
norske høyskoler, som gjør det mulig
å bygge på fagskoleutdanningen til
en bachelorgrad og eventuelt til en
mastergrad. Tilsvarende avtaler fins
med mange utenlandske universiteter, der fagskolestudentene får
innpass i et bachelorløp, og kan avslutte med en grad. Opptak skjer ved
en individuell vurdering, ofte slik at
en får godkjent fagskolen som en
del av bacherlorutdanningen.
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Tett på
Miljøet er også noe som ofte skiller
fagskoler fra annen høyere utdanning. Undervisningen foregår stort
sett i vanlige klasser, hvor studentene får en tettere dialog med lærer
eller foreleser. Mange av de som
underviser på fagskoler har solid
bransjeerfaring i det fagfeltet de
underviser i, noe som er med på å
forsterke nærheten til arbeidslivet.
Konklusjon
Kort sagt kan man si at en fagskoleutdanning vil gi deg den
praktiske kompetansen du trenger
for å kunne fungere i arbeidslivet
fra dag én. Samtidig har du en solid
plattform for videre utdanning hvis
du en gang skulle ønske det.

- Godkjente utdanninger gir rett til
lån og stipend fra Lånekassen.

- En fagskoleutdanning kan ha en
varighet fra et halvt år til to år.
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- Innen fagskoleutdanninger kan du blant
annet velge mellom IT,
bygg, elektro, offshore,
helse, reiseliv, merkantile fag og kreative fag.

- Mange fagskoleutdanninger gir
deg også mulighet til å bygge på
utdanningen til en bachelorgrad
ved et universitet.
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Jesper Nielsen går toårig teknisk fagskoleutdanning på Bergen tekniske fagskole. Han er
Dansk, 40 år gammel, gift og har to barn.
Hvordan er miljøet på skolen?
Miljøet på skolen er stille og rolig, det er seriøse mennesker som går her og
alle har en faglig og profesjonell tilnærming til faget. Lærerstaben har et
høyt faglig nivå. Undervisningen er hektisk og krevende.
Hvordan vil du beskrive en dag på skolen?
En typisk dag begynner kl.08.00 og varer til 15.00. Undervisningsmetodene
varierer fra forelesninger, gruppearbeid, feltarbeid. Det blir brukt video, PC,
PowerPoint m.m. i undervisningen. Vi lærer også å bruke forskjellige verktøy.
Vi jobber også mye tverrfaglig.
Hvordan tror du overgangen til arbeidslivet blir?
Jeg tror overgangen vil gå smidig. Det er selvfølgelig forskjell på det vi lærer og
det virkelige arbeidslivet. Mange av studentene her har erfaring fra arbeidslivet
fra før, så jeg føler vi er godt rustet. Studiet gir deg mulighet til videre utdannelse og
til å kunne ta en Bachelor i Norge eller utlandet. Selv har jeg besluttet at jeg ønsker å
studere videre etter endt utdannelse her.

Tomy Lybekk er tidligere student hos Norges Kreative Fagskole.
Nå jobber han hos reklamebyrået Rapp Collins DDB.
1. Kan du nevne noe du lærte på skolen som du har hatt stor nytte av i arbeidslivet?
Realistiske oppgaver på skolen ga oss arbeidserfaring allerede på skolen.
2. Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet?
Den største forskjellen er vel at man må ha mange baller i lufta på jobb,
mens på skolen konsentrerte man seg stort sett om èn oppgave av gangen. Jeg er mye mer stresset på jobb, fordi man vet at det
virkelig er alvor. Når man jobber med kunder som McDonalds
og Telenor må man levere, og korrekturrundene er mange.
3. Har du noen tips til nåværende studenter?
Det er i motbakke det går oppover :)

Bente Uldal jobber i hjemmetjenesten i Songdalen kommune. Hun er 36 år, gift og har to barn. Bente kombinerte nettstudier hos NKS med jobb og familie.
1. Kan du nevne noe du lærte på skolen som du har hatt stor nytte av i arbeidslivet?
Jeg har lært mye, men har også forandret fokuset i arbeidssituasjonen, noe som gjør jobben som
omsorgsarbeider mer innholdsrik. Jeg har tatt studiet som heter VHP rehabilitering, og det er i
første omgang rehabilitering vi har lært mye om. Dette er et studie innen Helse og Sosialfag.
2. Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet?
Det å gå på skole i forhold til å jobbe er utrolig krevende. Når man er på jobb, så er man
ferdig når man kommer hjem, mens det å gå på skole krever mye hjemmearbeid. Nå er
det slik at jeg har jobbet 75% som omsorgsarbeider hele tiden mens jeg har gått på
skole. Det har vært utrolig krevende, men min arbeidsgiver i Songdalen kommune har
vært meget hjelpsom, og har lagt praksis og skole tilrette, slik at det lot seg
gjennomføre på en god måte.
3. Har du noen tips til nåværende studenter?
Ikke stopp opp, om det er tungt og krevende noen ganger. Dere vil få en mye mer
meningsfylt jobb, med et mye større innhold. Dere får en stor mulighet til å utvikle
dere selv. Noen ganger vil jeg allikevel råde til og legge lista noe ned, slik at det
ikke skal gå for mye på bekostning av familie venner, jobb o.s.v.
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Navn: Margun Øhrn
Arbeidsplass: Songdalen kommune
Stilling: Helse- og omsorgssjef
Bakgrunn: Leder av kommunens helse- og omsorgstjenester siden 1995.
Ansvarer for hovedundervisningssykehjemmet for helseregion sør.
1.Hva er de viktigste kriteriene du
ser etter når du
skal ansette?
Jeg er opptatt av
at søkerne har god teoretisk og praktisk kompetanse
og gjerne relevant arbeidserfaring med gode
referanser.

at de som velger fagskole er mer praktisk rettet, og ønsker en
kortere utdanningstid.
5. Kan du si litt om utviklingen hos de som søker jobb hos
deg? Selv om søkermassen er gått ned, er det prosentvis flere
av søkerne som har god kompetanse nå enn tidligere. De kommunale tjenestene byr på store og spennende utfordringer,
det er derfor av stor betydning at vi har ansatte med god
kompetanse.

2. Hvordan øke sjansene for å få drømmejobben mens
man studerer? Ved å være engasjert, pålitelig og vise
ønske om læring og utvikling.

6.Hva gjør du som arbeidsgiver for å knytte deg til de
beste studentene mens de enda går på skolen? Jeg er
opptatt av å kunne tilby gode praksisplasser som den
enkelte får lyst å komme tilbake til. Vi tilrettelegger
også for helgestillinger for studentene.

3. Hvilke fordeler gir det deg som arbeidsgiver at fagskoler er praktiske i sin tilnærming? Dette er av stor
verdi for oss. Den enkelte vil oppleve større samsvar mellom praksisperioder og teori. Det medfører også mindre
behov for opplæring når studentene begynner i ny jobb etter
gjennomført studie.

7. En oppfordring til de som nå skal ut å søke
videreutdanning? Sats på å tilegne deg mer kompetanse gjennom videre utdanning i det feltet du
interesserer deg mest for. Det vil du ha god nytte
av. Velger du å søke jobb betyr det mye at du
likevel har fokus på å videreutvikle deg faglig.

4. Tror du det er tilfeldig hvem som velger en fagskole
fremfor en høyskole? Hvilke valg en gjør har nok mange årsaker. Selv om tilfeldigheter spiller inn, tror jeg nok at råd fra
foreldre, venner og skole er med å påvirke mest. Jeg tror nok

Fullt navn: Kirsti-Lill Toft Evang
Arbeids: DDB
Stilling: Direktør
Bakgrunn: Jobbet med annonsering og i reklamebyrå i 18 år. De siste 11 årene
i New Deal/DDB
gjøres med en mer praktisk tilnærming; det finnes mange
eksempler på det.

1. Hva er de viktigste kriteriene du ser etter når du skal
ansette?
Avhengig av stilling, men
vi headhunter gjerne flinke mennesker vi vet om eller hører
om. Vi ser etter folk som har vilje til å stå på, initiativ, faglig
styrke, lojalitet og raushet.

5. Det er den siste tiden blitt stilt strengere krav til utdanning ved fagskoler i Norge. Kan du si litt om utviklingen hos
de som søker jobb hos deg? Er det høyere nivå på de som
søker jobb hos deg nå enn tidligere? Det er mange med høy
utdannelse, men det sier nødvendigvis ingenting om hvordan
de kan ta initiativ og tenke selv. Det legges vekt på selvstendighet, kreativitet og evne til å tenke seg og ta i et tak!

2. Hvordan kan man som student, øke sjansene for å få
drømmejobben mens man studerer? Dersom man kan
greie å komme seg inn som vikar el.l. - og beviser - er
veien kort til fast ansettelse.

6. Hva gjør du som arbeidsgiver for å knytte deg til de beste
studentene mens de enda går på skolen? Vi gjør ingen ting; vi
ansetter stort sett kun personer med erfaring (- og helst fra
reklamebyrå); vi har ikke tid til opplæring.

3. Hva tror du er den største forskjellen på en fagskole og en høyskoleutdanning? Tror fagskolen kan
være mer praktisk orientert. Dette gir dem muligens
mer kjennskap til “den virkelige verden” og evne til
å ta tak.
4. Tror du det er tilfeldig hvem som velger en fag
skole fremfor en høyskole? Og hva tror du
eventuelt skiller dem? Tror det ofte kan være
karakterene samt det faktum at ikke alle trives
med “pugging”. Og strålende karrierer kan
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7. Dette intervjuet skal leses av elever på videregående
skoler som skal ut å søke videre utdanning eller jobb. Har du
noen tips til dem? Gjør deg selv “uunnværlig”, ta ansvar og lær
av de som kan mer. Virkeligheten er som regel annerledes enn
læreboka. Ha større ører enn munn og forbered deg godt når
du får muligheten. Og husk: Det er aldri feil å be om råd!
Gled dere!

Et praktisk alternativ
Det å velge utdanning etter videregående skole, er for mange et
sammensatt valg. I tillegg til å velge en
faglig retning, må du også velge hvilken
måte du vil lære på. Fagskoler skiller
seg fra høyskoler og universiteter
først og fremst ved at de er yrkesrettet og at de legger vekt på praktisk
jobbing med faget. En utdanning ved
en fagskole gir deg spisskompetanse
og mulighet for faglig utvikling. Dersom du setter pris på å løse oppgaver
i praksis, i større grad enn å lese teori,
kan en fagskoleutdanning være noe
for deg.
Lykke til med ditt valg!

Brosjyren er utarbeidet av Forum for fagskoler og Rådet for
fylkeskommunale fagskoler - i samarbeid med Kunnskapsdepartementet.

