Referat Nasjonalt fagskoleråd 21. mai 2019
Til stede:
Ingeborg Marie Østby Laukvik (NHO), Sture Norman Flaaten (RFF), Bente Søgaard (YS),
Christoffer Blaalid (ONF), Thea Tuset (ONF), Rieneke Karina J.B. Schilperoort (NFFL),
Kari Mette Winge (FFF), Jorunn Leegaard (KS), Nils Thorbjørn Myhren (KS), Knut Erik
Beyer-Arnesen (FFF), Kari Olstad (FuN), Alf G. Furland (NUMF), Ola Småkasin (NUTF) og
Frøydis Haugen (Norges Bondelag)
Tormod Korpås (Utdanningsforbundet) og Kristin Vik (1. vara Utdanningsforbundet) deltok
på deler av møte.
Forfall:
Jørgen Leegaard (NHO), Adeline Landro (RFF), Arvid Ellingsen (LO), Trude Tinnlund (LO),
Trond Bergene (Spekter), Anne Tingelstad Wøien (Virke)
Fra sekretariatet:
Carl Endre Espeland, Sofie Akselsen, Willy Gjerde og Margareth Haukås
Fra Kompetanse Norge:
Ingvild Ovell
Innleder: Annelise Kiønig, rektor ved Fagskolen Kristiania
Møteleder: Ingeborg Marie Østby Laukvik
Referent: Margareth Haukås

Innledning ved Annelise Kiønig, rektor Fagskolen Kristiania
Annelise Kiønig presenterte fagskolen Kristiania, fagområder, pedagogisk fokus og
kombinasjonen fagskole og høyskole. Annelise pekte også på utfordringen knyttet til
opptakskrav og rekrutteringsgrunnlag i forslaget til ny fagskoleforskrift. Avslutningsvis fikk
deltagerne høre om erfaringer fra fagområdegodkjenningsprosessen. Godkjenningen har gitt
skolen frihet til å utvikle raskere, skjerpet kvalitetsarbeidet og organisasjonen jobber mer
helhetlig.
Møtedeltagerne fikk omvisning i Designlabben. Her kan studentene jobbe med blant annet 3D
printing, Cricut Maker, VR briller, folieringsmaskin og laserprinter. Mer informasjon finnes
her: Fagskolen Kristiania

Dagsorden
Sak A -Innkalling ble godkjent
Sak B - Dagsorden ble godkjent
Sak C - Referat fra møtet 05. mars ble godkjent

Leder informerte om at AU vedtok å ikke avgi høringssvar til oppfølging av rapport om
studentboliger, grunnet tidsrammen og mangel på deltagere i arbeidsgruppen.

D-32/19 Søkertall høyere yrkesfaglig utdanning 2019
Lederne i de faglige rådene presenterte årets søkertall til utdanningene. De fleste
utdanningene opplever en økning i antall søkere. Det ble også satt fokus på utfordringer
knyttet til hvor utdanningene skal tilbys, forskjeller mellom store og små fagmiljø og
investering i utstyr.
Nasjonalt fagskoleråd vil etterspørre en oversikt over endelige inntakstall til høsten, til det
videre politiske arbeidet. I tillegg jobber rådet med målrettet kommunikasjon ref.
kommunikasjonsstrategien.
Saken tas til orientering.

O-33/19 Nasjonale fagråd
AU har gjennomført et møte med lederne i de faglige rådene. Det etableres en ny rutine for
informasjonsdeling og tettere dialog mellom de faglige rådene og Nasjonalt fagskoleråd.
Lederne får tilsendt sakspapirer og referat fra rådsmøtene, i tillegg vil de få mulighet til å
spille inn til dagsorden.
AU har sent en henvendelse til politisk ledelse om et møte angående organisering av sektoren
og finansiering. Brevet er behandlet og dato for møte er 7. juni, klokken 15.00. Tema for møte
er organisering og finansiering av sektoren.
AU jobber videre med finansiering, med fokus på utvikling av nasjonale planer.
Saken tas til orientering.

D-34/19

Ny fagskoleforskrift

Knut Erik presenterte prosessen og diskusjonspunkter til ny fagskoleforskrift. Arbeidsgruppen
tar innspillene fra møtedeltagerne med i det videre arbeidet frem mot endelig høringssvar.
Forslaget sendes på sirkulasjon i rådet 29. mai, med frist for tilbakemelding til arbeidsgruppen
4. juni. Fristen er 7. juni.

O-35/19

Utviklingsmidler for høyere yrkesfaglig utdanning 2019

Sofie O. Akselsen (Diku) informerte om resultatet av 2019 utlysning av utviklingsmidler.
Diku mottok 78 søknader, hvorav 40 fikk tildeling. Nytt i 2019 er en vurderingsskala, med
karakterer fra 1-7, hvor 7 er best. Det vil bli sendt brev til alle søkere med en tilbakemelding
på søknaden. Diku har notert ønsket om søkersminar for sektoren.
Saken tas til orientering.

V-36/19 30 studiepoengs grense
KD har skissert ulike løsninger og bedt Nasjonalt fagskoleråd om innspill, eventuelt foreslå
andre løsninger.
Vedtak: AU har notert innspillene fra møtedeltagerne og sender et formelt svar med
anbefalinger til KD innen fristen, fredag 24. mai.

D-37/19 30 Studietur til Trondheim
Deltagerne i rådsmøte ble enig om å planlegge en felles økt for Nasjonalt fagskoleråd og
styret for fagskolene i Trøndelag.
Medlemmene bes sende innspill til tema for et felles opplegg med styret til sekretariatet, innen
6. juni.

D-38/19 NOKUTs klagenemnd for fagskoleutdanningen perioden 2019-2023
Tatt til orientering.

D-39/19 Fagskolekonferansen
Det opprettes en referansegruppe til fagskolekonferansen 8. november.
Følgende personer deltar:
Annelise Kiønig – Fagskolen Kristiania (Bekreftet)
Kari Olstad – Fleksibel utdanning Norge (Bekreftet)
Wiktor Jensen – ONF (Ikke bekreftet)
Offentlige fagskoler ettersender forslag innen 06. juni.

D-40/19 Diku strategi
Nasjonalt fagskoleråd er positivt til å delta på en strukturert workshop, for å gi gode innspill
til Dikus strategi. Workshopen planlegges til møte i Trondheim, 5. og 6. september.

D-41/19 Kunnskapsgrunnlaget i fagskolesektoren
Det opprettes en arbeidsgruppe for å samkjøre prosessen med å utarbeide
kunnskapsgrunnlaget i fagskolesektoren. I første møte uformes mandatet for gruppen og
gruppen rapporterer til rådet. Gruppen settes sammen av en representant fra ONF, fra de
offentlige, fra de private, fra arbeidsgiversiden og fra arbeidstakersiden.
Følgende personer deltar:
Wiktor Jensen er foreslått (ikke bekreftet)
Kari-Mette Winge - Avdelingsleder Fagskolen Kristiania (Bekreftet)
Medlemmene bes foreslå kandidater til dette arbeidet innen 14. juni.

42/19 - 1 Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i
høyere utdanning
Utsettes til møte 5. og 6. september i Trondheim.

42/19-2 vitnemålsmaler
Vitnemålsmaler er godkjent av NOKUT og publisert på Nasjonalt fagskoleråd nettsiden,
under ressurser.

