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17 000 medlemsvirksomheter – 220 000 ansatte 
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Bransjer 

HANDEL 
KUNNSKAP & 

TEKNOLOGI 

REISE OG 

KULTUR 
SERVICE TRENING UTDANNING 

IDEELL, 

FRIVILLIGHET 

HELSE OG 

OMSORG  

http://www.oracle.com/global/no/index.html
http://www.ikea.com/no/no/
http://www.aschehoug.no/forside?marketplaceId=100&languageId=1
http://www.norgesgruppen.no/norgesgruppen/norgesgruppen/
http://www.plantasjen.no/no/
http://www.bolgenogmoi.no/
http://www.reddbarna.no/default.asp?V_ITEM_ID=10
http://www.kappahl.no/
http://www.jernia.no/Hjem
http://www.maxbo.no/
http://cubus.com/


Virkes politikk for fagskoleutdanninger 

Plass i utdanningssystemet 

• Yrkesrettet høyere utdanning 

• Bidra til gode yrkesrettede 

læringsveier  

• Mangfold av tilbydere, både 

offentlige og private 

Kvalitet, synlighet og status 

• Klar sammenheng mellom 

læringsvei og karrierevei 

• Avtakerpanel; personer som 

praktiserer eller rekrutterer 

• Studiepoeng viktig også i 

fagskole 

• Like tilgjengelig enten folk er i 

arbeidslivet eller i 

utdanningssystemet 

 

 

Rolle i å dekke arbeidslivets 
kompetansebehov 

• Fagskoler i særstilling fordi 

private har majoritet av 

tilbydere, tilbud og studenter 

(ikke et supplement eller 

alternativ) 

• Fleksibilitet i opprettelse og 

endring av tilbud 

• Mer oppmerksomhet og måling 

av utbytte/resultat enn av 

innsatsfaktorer 

 Finansiering  

• Staten tar tilbake 

forvaltningsansvaret, slik at 

ansvaret for all tertiær 

utdanning er samlet ett sted 

• Foreslått ny 

finansieringsmodell overfor 

Nasjonalt fagskoleråd: 

• 3-delt tilskudd (basis, student, 

stimulering til utvikling og 

samarbeid med arbeidslivet) 

Opptaksgrunnlag  

• Fra all fullført videregående 

opplæring, og tilsvarende 

realkompetanse 

• Mulig å legge inn særskilte krav 

begrunnet i den aktuelle 

fagskoleutdanningen 

Samspill med UH-sektoren 

• Utdanninger på samme nivå 

må kunne forstås og 

kommuniseres på ensartet 

måte  

• Læringsutbytte avgjørende og 

styrende 

• Behov for felles rammeverk – 

utvikles av rådgivende organer 

i fellesskap 
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Fleksibel utdanning Norge – 
interesseorganisasjon for  

de offentlig godkjente nettskolene 

Fagmiljø for 40 
utdanningsinstitusjoner som jobber 

med nettbasert  
og fleksibel utdanning 



Offentlig godkjente nettskoler 

Pr i dag 19 godkjente skoler 

NKS Nettstudier og  
NKI Nettstudier de eldste og største 

 

I alfabetisk rekkefølge: 

• ABC-company E-skuvla AS 

• Akademiet Nettstudier 

• BI Bank og Forsikring 

• Campus NooA AS 

• CampusOnline.no 

• eCademy 

• Folk Bibelskole 

• Folkeuniversitetets Nettstudier 

 

 

 

• Luftfartsskolen 

• Næring og Samfunn Nettskole 

• NKI Nettstudier  

• NKS Nettstudier 

• Norges Byggskole     

• Norsk Nettskole AS  

• Norsk Industri nettskole 

• Opplæringskonsult AS 

• Scandinavian Language Training 
Institute  

• Senter for eiendomsfag 

• Stiftelsen TISIP 

 



Offentlig godkjente nettskoler 

• Ligger under voksenopplæringsloven 
• Kan søke utviklingsmidler som Vox forvalter, og 

FuN rapporterer samlet 
• NB! Forpliktet på Kvalitetsnormer for nettbasert 

utdanning 
• Tidligere: Statstilskudd til å redusere pris for 

studentene 
• Lang erfaring med pedagogikk der lærer og 

student ikke er i samme fysiske rom 
• Driver kontinuerlig utvikling av nettpedagogikk og 

studentstøttesystemer - med hensiktsmessig og 
brukervennlig teknologibruk 
 



Fagskoleutdanning 

• eCademy: 18 NOKUT-godkjente 
fagskoleutdanninger   

• NKI Nettstudier: 15 NOKUT-godkjente 
fagskoleutdanninger    

• NKS Nettstudier: 12 NOKUT-godkjente 
fagskoleutdanninger     

• Folkeuniversitetet Nettstudier : 2 NOKUT-
godkjente fagskoleutdanninger  

 



Hvorfor er nettstudier  
et godt tilbud? 
• FLEKSIBELT:  

– Studiene er lett tilgjengelige 
– Kan studere der en er, slipper å pendle/flytte 
– Kan studere når motivasjon og anledning 
– Godt strukturert og tilrettelagt på nett 
– Gode veiledere 
– Ref. Nettstudentundersøkelsen 2013 

• Solid fundert pedagogikk og studentstøtte 
• Erfarne nettveiledere/nettlærere (kan både fag og 

nettveiledning) 
• Nettskolene snur seg raskt – utvikler utdanningstilbud 

som etterspørres 



Skalerbart og kostnadseffektivt 

• Kan øke kapasiteten etter behov 

– Ref. helsefag-satsingen 

• Utviklingskostnaden den samme for 10 som 
for 1000 studenter. 

• Liten kostnad til skolelokaler (trenger lokaler 
for ev samlinger og for eksamen) 

• Begrensede oppholdskostnader for studenten 


