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Post Kvalitets-politikk Kvalitetsmål 

Aktivitet 

(For å oppnå mål eller måleverktøy) 
Ansvar 

Måle- 

tidspunkt 
Måloppnåelse 

1 

Samarbeid med 
utdanningsvirksomheter, 
kurs- og 
kompetansesentre. 

Etablere samarbeid med fakulteter 
ved USN som har studier i samme 
fagretning som FVT. 
Etablere samarbeid med 
Sjøredningsskolen 

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

Leder-
gruppe 

Jan. 2023 

Maritim: Det er signert en leieavtale med 
Sjøredningsskolen. Denne gjelder for kullet 
FDM 10-21. Innfridd 
Avtalen er forlenget til 2023 med RS. 
Maritime er i kontakt med USN om vikarer og 
simulatorparken fra 2022-2023. 
Elektro, studiested Horten: Det foreligger 
ennå ikke formelle avtaler når det gjelder 
elektro, men er i positiv dialog med el. Auto 
ved USN. 
Elektro, studiested Porsgrunn. Det 
foreligger samarbeidsavtale med USN 
Telemark for praktisk undervisning i 
byggautomasjon. Etablert i emnet «produksjon 
og distribusjon» i Elkraft. Innfridd 
Helse: Inngått avtale om bruk av 
øvingsavdeling/lab for ferdighetstrening, 
inngått 27.02.19. Innfridd 

Mar. 2023 

Helse: Avtale inngått med USN. Start bruk 
april for Somatisk Vurderingskompetanse 
(SVK). Innfridd 
Bygg: Samarbeid etablert med USN for 
praktisk undervisning med gjensidig utstyrslån. 
Innfridd 

2 

Sikre at utdanningen 
tilrettelegges og 
gjennomføres av 
kompetent personell. 

Regelmessig revidere og følge 
opp kompetanse- og 
utviklingsplan. 

Plan for opplæring i nettpedagogikk og 
digital kompetanse innføres. For å bli 
nettlærer bør kurset, opplæringen 
være gjennomført før undervisningen 
begynner. Tilby nødvendige 
oppdaterings kurs 

Rektor 

April. 2023 

Fagskolen gjennomfører opplæring av ansatte 
som skal undervise via nettet. Opplæring i 
programmene i Microsofts 365 gjennomføres 
fortløpende. Jf. Dreiebok ledelse 

April 2023 

Eksterne ressurser engasjeres til 
forelesninger i nye utdanninger og kurs. Dette 
tilfører fagskolens lærere spisskompetanse. 
Eksempel: Utdanning innen Velferdsteknologi, 
Covid 19-kurs, Ekom kurs med mer. 
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Post Kvalitets-politikk Kvalitetsmål 
Aktivitet 

(For å oppnå mål eller måleverktøy) 
Ansvar 

Måle- 

tidspunkt 
Måloppnåelse 

Pedagogisk utdanning: Lærere uten Praktisk 
Pedagogisk Utdanning (PPU) har startet på 
denne utanningen i tillegg går noen videre på 
en masterutdanning i pedagogikk. Flere starter 
med PPU til høsten. 
Kartlegging av lærernes egenvurdering av 
ønsket kompetanse heving er tatt inn i 
medarbeidersamtalene. Jf. Dreiebok for 
ledelse. 

3 
Sikre at utdanningen 
holder riktig utdannings-
kvalitet 

Systematisk måling og fastsetting 
av måltall og analyse av kvalitative 
og kvantitative nøkkelparametere 
som ender opp i et samlet 
rapporteringssystem som fører 
frem til årsrapport 

Systematisere og analysere 
indikatorer fra Studiebarometeret og 
egne evalueringer for å sikre at 
utdanningen holder riktig 
utdanningskvalitet. 
Jf. QP821 Prosedyre for evaluering 

Leder-
gruppe 

Jf. Dreiebok 
for 
evalueringer 

Målet er å systematisere og analysere 
indikatorer fra Studiebarometeret og egne 
evalueringer for å sikre at utdanningen holder 
riktig utdanningskvalitet. 

     

April. 2023 

Det er etablert en avdelingsledergruppe med 
utviklingsleder som har fokus på prinsipper for 
vurdering, yrkespedagogikk og 
yrkesdidaktikk. Samarbeid med HØFY 
knyttet til ekstern evaluering av 
vurderingsordninger er på trappene. 
 
 

April. 2023 
Implementering av teknologi og pedagogikk 
for nettundervisning 

5 Fokus på grønt skifte 

Det grønne skifte tas inn i 
undervisningen i de ulike emner 
der det naturlig kan inngå. 
 
Finne ut hva fagskolen kan bruke 
videre av det som har blitt erfart 
under koronapandemien, for å gi 
et grønt fokus i måten vi arbeider 
på. 

Det grønne skiftet inkluderes i 
undervisningen ved å definere temaer 
som tar for seg dette i emneplanene 
 
Analysere de ansattes endrede 
arbeidsmetodikk under 
koronapandemien. Trekke ut 
erfaringene med overgangen fra sted- 
til nettbasert måte å arbeide på. 
Etter utdannings konsept innen det 
grønne skiftet videreføres 

Avdelings-
ledere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jun. 2023 

Maritim: Det grønne skiftet legger føringer i 
arbeidet med de nye felles emneplanene. Alle 
utdanninger skal ha dette inne i sine emner. 
Innfridd, men arbeidet fortsetter siden 
samfunnet endrer seg. 

April 2023 

Elektro har gjennomført hovedprosjekter med 
fokus på det grønne skiftet. Solcelleanlegg, 
plusshus med mer. 
Bygg: Det er etablert egne utdanninger 
innenfor det grønne skiftet som blant annet 
«Bærekraftig håndtering av farlig avfall og 
miljøgifter». 
Etterutdannings konsept innen grønn skifte. 
 

 
 
April 2024 
 
 
 
 

Maritim: MARKOM 2022 er etablert og penger 
til  felles fagskoleprosjekter kan søkes på. 
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Rektor nov 2022 

Organisasjonen definerer nøkkelindikatorer og 
detaljerer målsettinger . 
Komplett strategiplan med definerte måltall 
og nøkkelindikatorer ferdigstilles.. 
 

7 Fokus på KS 
Implementering av nytt 
kvalitetssystemet  

Prosjektstyring bestemmer aktivitet Rektor 

Oppstart 
 

Arbeid er påbegynt mars 2022. 
 

1.januar 2024 Ferdigstilles 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revisjon Dato Endring Kontrollert Godkjent 

1 13.04.2021 Første utkast etter internrevisjon AS KS-leder 

2 11.04.2021 Endringer med innspill fra revisjonsleder AS KS-leder 

3 12.04.2021 Endringer med innspill fra ledelsens gjennomgang AS KS-leder 

4 13.04.2021 Oppdatert innspill til måloppnåelse for sep. 2021 i post 2 og post 4 AS KS-leder 

5 28.04.2022 Endringer med innspill fra ledelsens gjennomgang HBH KS-leder 

 


