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Høringsuttalelse - forslag til forskrift om tilsyn med kvaliteten i
fagskoleutdanning
Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev fra NOKUT av 24.06.2013 om forslag til
forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning.
Virke mener fagskoleutdanninger får en stadig større betydning for å dekke
kompetansebehov i arbeidslivet. Det er derfor viktig at myndighetene gir denne delen av det
formelle utdanningssystemet like stor oppmerksomhet som de andre delene og setter krav
til kvalitet i utdanningene. Vi ser de foreslåtte forskriftene som et riktig skritt i denne
sammenheng.
Samtidig ber vi NOKUT vurdere spesielt hvordan en kan sikre nødvendig kvalitet i
utdanninger som trenger innovative aktører og må kunne operere innenfor et regelverk som
fremmer dynamikk og relevans. Et system for kvalitetssikring har en tendens til å favorisere
tilbydere med en viss størrelse og tradisjon, og vi ser at dette skaper en utfordring for
fagskoleutdanningene. En mulig vei å gå er å legge mer vekt på å måle kvaliteten i
læringsutbyttene enn å sette bastante krav til innsatsfaktorer for utdanningen, eks.
fagmiljøet.
Kommentarer til enkelte paragrafer:
§ 3-1 Grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanning
Virke er helt enig i at praksis skal baseres på "avtaler som regulerer vesentlige forhold av
betydning for studentene", og at krav til praksisavtaler er en grunnleggende forutsetning.
Fordi det er helt avgjørende for kvaliteten i utdanningen at praksisdelen blir optimal, må
også prosessen rundt praksisavtalene gjøres så smidig som mulig. Vi vil derfor foreslå at
krav til praksisavtalene legges til to forskjellige stadier i prosessen. 1) Ved søknad om
godkjenning av utdanning beskrives praksisdelen etter de krav NOKUT setter og det legges
ev. ved enkle intensjonsavtaler. 2) Når alle forhold for øvrig ved søknaden kan godkjennes,
får tilbyder melding om at oppstart av studiet forutsetter konkrete praksisavtaler slik det er
beskrevet i søknaden, og at disse avtalene sendes NOKUT før oppstart. Begrunnelsen for
denne todelte prosedyren er at virksomhetene må tilpasse mange faktorer for å kunne være
et godt praksissted i en fagskoleutdanning. Dette berører både andre ansatte og
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ressursallokeringen i virksomheten og planleggingen må gjøres realistisk og konkret inn i en
gitt tid og sammenheng. Når virksomheten tegner kontrakt med utdanningstilbyderen
forventes det derfor en oppstart og gjennomføring på et gitt tidspunkt, noe som ikke kan
avtales før alle forhold i søknaden er godkjent.
Vi ser at det foreslås i (5) at utdanningene skal ha et omfang av 30, 60, 90 eller 120
fagskolepoeng. Denne bestemmelsens rigiditet bryter grunnleggende med
fagskoleutdanningenes formål å skulle dekke konkrete behov i arbeidslivet, og vi kan ikke se
at begrunnelsen som gis på noen måte rettferdiggjør nødvendigheten av denne
bestemmelsen. Det må være behovet i arbeidslivet som avgjør omfanget av utdanningen,
og vi ber derfor om at punkt (5) strykes.
§ 3-5 Fagmiljøet tilknyttet utdanningen
Virke ser betydningen av å stille krav til fagmiljøet tilknyttet utdanningen, men det er viktig at
kravene ikke forhindrer kvalitativt gode tilbud på små institusjoner. Vi understreker derfor at
begrepene "undervisningspersonalet", "pedagogisk kompetanse" og "faglig kompetanse" må
forstås som funksjoner og ikke nødvendigvis forskjellige personer.
Til punkt (2) er det nødvendig å presisere at med "kompetanse" ikke bare tenkes formell
kompetanse, og vi foreslår derfor at det formuleres slik: "For utdanninger med praksis skal
eksterne praksisveiledere kunne dokumentere kompetanse til å veilede og vurdere
studentene i praksis"
Vi støtter bestemmelsen i (4) om å ha en faglig ansvarlig, men mener kravet om at denne
må være ansatt hos tilbyder i minimum 50 prosent stilling er satt unødvendig høyt.
Hensikten er at faglig ansvarlig skal være i stand til å sikre at studentene gjennomfører
utdanningen som beskrevet i planen og oppnår læringsutbyttet, og vi mener dette kan sikres
ved å formulere det slik at "faglig ansvarlig må være tilsatt hos tilbyder i tilstrekkelig stor
stilling til å ivareta ansvaret som ligger i denne funksjonen".
§ 3-6 Eksamen og sensur
For å sikre nødvendig kvalitet i sensuren, vil vi forslå å presisere hva som menes med
sensorenes kompetanse. Det vil være nærliggende å benytte samme formulering som for
undervisningspersonalet i § 3-5: "Sensorene skal ha pedagogisk og faglig kompetanse
relevant for utdanningen slik den er beskrevet i studieplanen".
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