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Fagskolen er på vei fremover, men mangler 
fremdeles aksept på sentrale områder:

• Akademisk aksept

• Aksept i arbeidslivet

• Sosial aksept Kilde: Magasinet Psykisk Helse



Mellom barken og veden
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Eksempel: Sektorstørrelse og dedikert 
fokus/eierskap, 

Kunnskapsminister Forsknings- og høyere utdanningsminister
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Bakgrunn 

NOU 1999:34 Nytt millennium – nytt arbeidsliv: Arbeidslivet blir mer kunnskapsbasert

«Arbeidslivsutvalget tar ikke opp utdanning i sin utredning. Men det er nærliggende å 
se sammenhengen mellom de nye krav som stilles til arbeidslivet, og de krav som 
etter hvert i sterkere grad vil bli stilt til opplæringssystemet.»

NOU 2000:5 Mellom Barken og veden
• Utdanningen skal enten være yrkesrettet eller rettet mot andre samfunnsbehov
• Utdanningens sluttkompetanse skal tilsvare minst ett år fulltidsopplæring. 

Utdanningen skal ikke være lengre enn tilsvarende to år fulltids opplæring
• Utdanningen skal være vesentlig forskjellig fra den som gis i videregående opplæring,
• Utdanningen skal være bygd opp på en slik måte at den kan vurderes i forhold til høgre utdanning

• Det skal åpne muligheten for at tilbudet kan gi uttelling innenfor universitets- og høgskolesystemet etter nærmere avtale
• Utdanningene bør vurderes med tanke på tilpasning til European Credit Transfer System

• Den som driver utdanningen, må forplikte seg til å følge de ordninger for godkjenning, evaluering og kvalitetssikring som gjelder

Startskudd for konstruktive muligheter til å utvikle en funksjonell, dekkende og robust utdanningsstruktur passende for livslang læring.

Men, ble det slik ? ........
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Erfaring: Akademisk aksept - Fagskole vs UH

2000 - Digital Sikkerhet og Etterretning (Senere omdøpt til Nettverk og IT sikkerhet)

University of Glamorgan ( Nå South Wales)
• Konklusjon Internasjonalt: 

Åpen og tilnærmelig UH sektor, enkelt å etablere dialog og samhandle om læringsutbytte/mål for konstruktiv tilnærming.

2003 - Noroff med i Bluelight forum. 

Høyskolen i Gjøvik (HiG) (Nå NTNU)
• Mål: Tilsvarende innpass/samhandling med et Norsk fagmiljø

• HiG Professor i slutten av møtet: «Nei, nei nei. Dette er langt fra UH relevant». 
Sikkerhet var i følge han, Programmering, Matematikk og Krypto.

• Konklusjon nasjonalt:
Ingen aksept eller forståelse om at fagskole hadde noe med UH å gjøre. Og ingen ønske om at det egentlig burde få/ha noe med 
hverandre å gjøre heller.
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Ny fagskolelov i 2003

• Egen lov = 

Allmenn og akademisk aksept og forståelse. Eller..?
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Modell for overgang mellom fagskole og UH-utdanning
Fleksible overganger mellom fagskoleutdanning og høyskole- og universitetsutdanning. Arbeidsgruppen 
har tatt utgangspunkt i eksisterende erfaringer og inviterte i første omgang flere fagskoler som 
informerte om deres samarbeid med norske og utenlandske høyskoler og universiteter. 

Utviklet modell:
• Modellen baserer seg på: 

• Etablering av samarbeidsavtaler med gjensidig kvalitetssikring 
• Sammenligninger av studier basert på læringsutbyttebeskrivelser på institusjonsnivå
• Individuelle krav til opptak 
• Bevisstgjøring av studentenes valg
• Samarbeid mellom fagskolene og høyskolene og universitetene 
• Eventuelt forkurs, oppstartprogrammer og tilpassede løp for fagskolestudenter

Noroff høyskole i 2012 BSc. Digital Forensics. 
• 1 ønske dukket opp derav:

• Forkurs
• Positivt at UH allerede hadde forkursordning for matte og fysikk til bl.a. ingeniørgrader.

Noroff forsøk: Utarbeide/tilby forkurs for studenter for overgang/kvalifisering til UH. (Tilsvarende forkurs som UH allerede tilbyr)

• Vi ringer KD: «Nei, kun utdanninger under forskrift for ingeniørutdanning kan kjøre forkurs», 
• Kan forskriften utvides/forstås til å inkludere/gjelde informatikkfag eller andre IT fag?. Nei det kan den ikke.
• Kan Noroff be om at KD starter/støtter et initiativ om forkurs? Nei, det kan vi ikke.
• Kan du/dere ta imot henvendelse om at vi ønsker at KD ser på et slikt mulighetsrom i fremtiden? Nei, det kan de ikke. Det må komme 

fra sentralt hold. 

Hva/hvor er da sentralt hold om ikke KD kan ta imot?
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«Muligheter og 
utfordringer for 
fagskoler» 

Ivar Lien, Leder RFF og 
NUTF Rektor v/Fagskolen i 
Gjøvik
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«KONKLUSJON FAGSKOLEN PÅ SELVSTENDIG PLASS I ET HELHETLIG 
UTDANNINGSYSTEM»



Så hvor er vi i dag?
En annerledes refleksjon.

• Sosial aksept: 
Annerkjennelse (mennesket) som 
medlem av samfunnet

• Akademisk aksept:
• Omforent forståelse av nivå med 

akademia
• Studiepoeng
• Aksept for innpass i UH
• Aksept for innpass Norden

• (Samordningsprosjekt?)
• Aksept for transparens i Europa

• ECTS?

• Aksept i arbeidsliv:
• Lønnspolitisk inkludering

• Offentlig / Privat
• Nivå-aksept

• Likeverd med/i tertiær sektor?

Noroff Fagskole

Kilde: 
Organisasjonsinstituttet



Hypoteser:

• Høyere yrkesfaglig utdanning er et fullgodt alternativ til UH 
på store deler av NKR nivåer og læringsmål

• Overgang mellom HYU nivå 5.1 og 5.2 og UH i Norge trenger 
ikke en 2+2 modell, kan bli mye mer fleksibel og mer 
adaptivt tilpasset ulike utdanningsløp / fagområder

• Kompetanse oppnådd i næringsliv kan enkelt innpasses til 
litt revidert/tydeliggjort utbyttebeskrivelser

• Fagskoleutdanning i Norge kan fint samordnes med 
Norden/Europa

Utfordring:

• Aksept i samfunnet på at en kvalifikasjon(Læringsmål) 
oppnådd i HYU er like mye verdt en tilsvarende fra UH.

• Riktig gruppering/kompetanse-sammensetning i vurdering av 
virkelig innhold og verdi/mål for læringsutbytte vurderingen 
på parallelle nivå

• Mangler metode og prosess for riktig og likeverdig vurdering 
og dokumentering av oppnådd kompetanse i næringsliv 

• Samordningsmodell som inkluderer Europeisk aksept for 
likeverd for tertiært nivå og yrkesfag som «gangbar valuta» 
må implementeres
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NOU 2000:5 Mellom barken og veden - Det er der treets vekst skjer!
- En verden av muligheter, om den likestilles med annen høyere utdanning:

Noroff Fagskole



Anbefalinger/forslag videre:

Nasjonalt fagskoleråd:
• Endre navn til «Rådet for høyere yrkesfaglig utdanning» eller «Høyere yrkesfaglig utdanningsråd» (Ref UHR)
• Revidere nivåmodellen:

• NKR revisjon/re-akreditering/fornyelse for HYU sektoren (ref ECTS og UH adapsjon) 
• Utarbeide/oppdatere en læringsutbytte-strategi for HYU sektoren for Nivå 6, 7 og 8

• Sørge for at kompetanse fra HYU er tydelig representert i alle arenaer hvor utvikling av utdanning i Norge foregår

Kunnskapsdepartementet:
• Styrke kjennskapen med høyere yrkesfaglig utdanning og sørge for at høyere yrkesfaglig utdanning har en sterk «innsider» for 

føring av relevante saker
• Promotere verdi av høyere yrkesfaglig utdanning som likeverd UH (1 studiepoeng = 1 studiepoeng)

NHO/Abelia (Arbeidsgiversiden)
• Promotere verdi av høyere yrkesfaglig utdanning som likeverd UH (1 studiepoeng = 1 studiepoeng)

LO (Arbeidstakersiden)
• Promotere verdi av høyere yrkesfaglig utdanning som likeverd UH (1 studiepoeng = 1 studiepoeng)
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Fremtidens løsning??:

Fra «Mellom barken og veden» 
til hel ved
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Tankeeksperiment: 
Mellom barken og veden
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En verden av muligheter i fremtiden, 
- hvor og hvordan er opp til oss...
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