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Fagskolen Vestfold og Telemark (FVT) har satt følgende kvalitetsmål for 2020-2021-2022.

Kvalitetspolitikk

Kvalitetsmål

Aktivitet for å oppnå mål eller
måleverktøy

Måloppnåelse

Ansvar

Måletidspunkt

1. Samarbeid
med fakulteter
ved USN og
Sjøredningsskol
en

FVT skal søke
samarbeid med
fakulteter ved
USN som har
helsefag, maritime
fag, elektrofag og
Sjøredningsskolen

Samarbeidsavtaler når det gjelder
forelesning, kompetansehevning og
bruk av laboratorier og simulatorer.

Maritimt: Det er signert en leieavtale
med Sjøredningsskolen.
Denne gjelder for kullet FDM 10-21.
Elektro Vestfold: Det foreligger ennå
ikke formelle avtaler når det gjelder
elektro, men er i positiv dialog med
el. Auto ved USN.
Elektro Telemark. Det foreligger
samarbeidsavtale med USN
Telemark.
Helsefag: Inngått avtale om bruk av
øvingsavdeling/lab for
ferdighetstrening, inngått 27.02.19.

Alle i
ledergruppa

Januar 2020
Juni 2021
Januar 2021
Juni 2022

2. Sikre at
utdanningen
tilrettelegges og
gjennomføres
av kompetente
personell.

Kompetanseplan revideres.
Plan for opplæring i nettpedagogikk og
digital kompetanse innføres.

Skolen gjennomfører opplæring av
ansatte som skal undervise via
nettet. For å bli nettlærer bør kurset,
opplæringen være gjennomført før
undervisningen begynner.
Opplæring i programmene i
Microsofts 365 o.l gjennomføres
fortløpende
Det skal fokuseres på analyse og ny
mal for årsrapport, slik at dette

Rektor

01.09.20
01.05.21
01.05.22
Se dreiebok ledelse

3. Sikre at
utdanningen har

FVT skal
regelmessig
revidere og følge
opp sin
Kompetanse- og
utviklingsplan.
Tilby nødvendige
oppdaterings kurs.
Systematisk
måling og

Alle i ledergruppa.

Se dreiebok for
evalueringer

Revidert

Date:

30.04.2020

Av:

Kvalitetsleder

Godkjent

Date:

30.04.2020

Av:

Kvalitetsleder

Måling av indikatorene og måltall
1. Studiepoengproduksjon
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riktig
utdanningskvalitet

fastsetting av
måltall og analyse
av kvalitative og
kvantitative
nøkkelparametere
som ender opp i
et samlet
rapporteringssyste
m som fører frem
til årsrapport

2. Kjønnsfordeling
3. Karakterer
4. Gjennomføringsgrad
5. Midtveisevaluering av studenter
6. Sluttevaluering av studenter.
7. Lærers vurdering av
styrker/svakheter.
8. Lærers evaluering av
struktur/rammefaktor.
9.Sensorrapporter.
10.Eksterne interessers vurderinger.

tilfredsstiller de krav som blir satt
når det gjelder områdeakkreditering
iht Nokut sine krav.

4. Fokus på
overordnet
pedagogisk
modell

FVT skal ha fokus
på pedagogisk
utviklingsarbeid
som fører til bedre
læring

Opprette arbeidsgruppe med klare mål
til gjennomføring.

5. Fokus på
grønt skifte

Ta det grønne
skifte inn i
undervisningen i
de ulike emner
der det passer inn

FVT skal innlemme det grønne skiftet i
undervisningen og sette av temaer som
tar for seg dette i emneplanene.

Ny gruppe etableres i ny
organisasjon (avdelingsledere,
nettkoordinator, rektor, osv), mål
klargjort til 22,06,20
Starter opp med vurderingskriterier
høst 20.
Nettpedutdanning startes opp.
Fokus på vurdering og vurdering for
læring igangsettes i ny organisasjon
i august 2020 og følges opp
gjennom studieåret.
Utarbeidet egen modell for
nettbasert utdanning hvor det gis
opplæring i form av kurs for ansatte
som skal undervise via nettet.
Maritimt: Det grønne skiftet legger
føringer i arbeidet med de nye felles
emneplanene.
Alle utdanninger har dette inne i
sine emner.

Revidert

Date:

30.04.2020

Av:

Kvalitetsleder

Godkjent

Date:

30.04.2020

Av:

Kvalitetsleder
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Rektor

22.06.20
12.12.20
22.06.21
12.12.21

Avdelingsled
ere

22.06.20
22.06.21
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Fagskolen skal ha
en
utviklingsstrategi
med
tilhørende
handlingsplaner
og målsettinger
Implementering
Vestfold og
Telemark skal
fullføres

4

Utarbeide forslag til utviklingsstrategi for
behandling og vedtak i styret

Påbegynt, seminar avholdt med
styret og eksterne interessenter.

Rektor

30.08.20

Aktiviteter etter intern og ekstern
revisjon skal ha fokus,

Telemark skal være ferdig
implementert høsten 2020.

Rektor

01.10.20
01.01.21
01.04.21
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