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Til Norsk Fagskoleråd      30.september 2022 

 

Høringssvar redskapsemne LØM 

 

INNSPILL TIL PLANUTKAST LØM fra Ungt Entreprenørskap 

Fagskolene fremheves som et viktig verktøy for omstilling i arbeidslivet: God kontakt med 

arbeidslivet, praksisnær opplæring og evne til raskt å sette i gang kompetansegivende tiltak - 

tilpasset lokalt arbeids- og næringsliv. 

 

Fagskolene har vært viktig med sitt bidrag til å løse utfordringene som har oppstått under 

nedstengningene pga. Covid-19. Tilbud er raskt utviklet i samarbeid med lokalt arbeids- og 

næringsliv.  – et godt tilsvar også på Arbeidsrelevansmeldingen.  

Fagskolestudentene kommer til skolen med verdifull arbeidserfaring og kunnskap om både 

produkter og markedsmuligheter. For å øke relevansen til utdanningene ytterligere foreslår vi å 

inkludere ideutvikling og kommersialisering, forretningside og utarbeidelse av forretningsplan og 

etablere bedrift under Felles, overbyggende for emnet. Studentene vil kunne se at oppstart av 

egen virksomhet kan være en karrierevei videre, og for mange fag er det å starte en bedrift en 

naturlig neste steg etter endt skolegang. 

 

Videre foreslår vi følgende under Læringsutbytte 

 

Kunnskap 

▪ Har kunnskap om hvordan man driver ideutvikling og konseptualisering 

▪ Har kunnskap om utvikling av forretningsmodeller, forretningsplan og markedsplan 

▪ Har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innen næringsetablering 

og -utvikling  

▪ Har kunnskap om bærekraftig innovasjon og hvordan det grønne skiftet bør 

implementeres 

▪ Har kunnskap om planlegging, strategi, konkurransedyktighet og innovasjonsprosesser 

 

Ferdighet 

▪ Kan gjøre rede for hvordan prosessen fra idé til ny virksomhet foregår 

▪ Kan beregne og vurdere pris og kapitalbehov, utarbeide budsjett og vurdere 

finansieringsmuligheter med tanke på risiko og ansvar for en ny virksomhet 

▪ Kan løse reelle problemstillinger fra arbeids – og næringsliv 

▪ Etablere og registrere en bedrift 

▪ Starte utviklingen av et (teknisk) produkt eller tjeneste 
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Generell kompetanse 

▪ Ha forståelse for betydningen av entreprenørskap og innovasjon i en sosial, kulturell og 

økonomiske sammenheng 

▪ Kan planlegge og gjennomføre endrings-, utviklings- og innovasjonsprosesser 

▪ Har innsikt i relevante etiske problemstillinger knyttet til næringen  

▪ Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, 

alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer fra 

næringen 

▪ Kjenner til betydningen av innovasjon for næringsutvikling 

▪ Etablere nettverk og skaffe samarbeidspartnere 

▪ Organisere arbeidsoppgaver og samarbeide med andre studenter om å gjennomføre et 

prosjekt 

▪ Beskrive utført arbeid gjennom presentasjoner og en rapport som inneholder en 

forretningsplan  

 

Vennlig hilsen Ungt Entreprenørskap 


