
LEVANGER FAGSKOLE

HØYERE YRKESFAGLIG 
UTDANNING



• Ny lov om høyere 
yrkesfaglig utdanning

• (1. juli 2018) plasserer 
fagskole inn som en 
høyere utdanning.



• Kompetansen som utdanningen gir kan tas i bruk direkte 
i arbeidslivet.

• Raskt å møte arbeidslivets konkrete kompetansebehov 
lokalt, regionalt og nasjonalt



• Levanger fagskole er en av syv fylkeskommunale 
fagskoler i Trøndelag 

• Fagskolene er underlagt Styret for fagskolen
• Styret for fagskolen er underlagt Fylkestinget

• Ansatte: Adm leder, faglig ansvarlig, seniorrådgiver, 3 
faglærere 





Fagskoletilbud som lyses ut for 19/20

• Psykisk helsearbeid og rusarbeid 
• Rehabilitering
• Kreftomsorg og lindrende pleie 
• Veiledning 
• Barsel og barnepleie  



Sentrale tema:
• Forebygge framfor å reparere
• En helhetlig helsetjeneste – samarbeid
• Brukermedvirkning 
• Helhetlig omsorg med vekt på aktiv omsorg, kultur, 

aktivitet og trivsel
• Veilede og motivere til læring og endring som gir 

mestring, livslyst og mot
• Miljøarbeid med systematisk tilrettelegging for å styrke 

sosiale og praktiske ferdigheter

Psykisk helsearbeid og rusarbeid



Sentrale tema:

• pedagogikk og veiledning
• gruppeprosesser og samarbeid
• kommunikasjon og veiledningsferdigheter
• praktisk veiledning av bruker, pårørende, elev/lærling og 

medarbeidere

• Videreutdanningen i veiledning har som mål å dyktiggjøre 
yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren for å gi veiledning 
til brukere, pårørende elever/lærlinger og medarbeidere.

Veiledning



- Gratis utdanning
- Gir rett til lån og stipend i Statens lånekasse.
- Utdanningsstipend fra mange 

arbeidstakerorganisasjoner.

- Søknadsfrist 15. april 2020
Samordnaopptak



• For arbeidsgivere:

• Fagskoleutdanning tilfører spisskompetanse på viktige 
områder.

• Videreutdanning bidrar til å rekruttere og beholde 
kompetent personell.

• Fagskoleutdanningene kvalitetssikres gjennom en
godkjenningsordning som forvaltes av Nasjonalt organ
for kvalitet i utdanningen (NOKUT).



• For arbeidstaker:

• Økt kompetanse

• Nye jobbmuligheter

• Andre ansvarsområder

• Lønn



• Deltidstudium, stedsbasert med nettstøtte, 60 studiepoeng
• 2-3 dager samlinger pr måned, obligatorisk oppmøte.
• Deltid over 2 år
• Nettbasert oppfølging og veiledning av studentene
• 10 ukers praksis (deler kan tas på egen arbeidsplass – hvis 

relevant) i alle fordypninger
• Oppfølging og veiledning i forbindelse med praksis 
• Praksisoppgave – gjerne et utviklingsprosjekt på egen 

arbeidsplass
• Siste emne – fordypningsoppgave i selvvalgt tema. 
• Eksamen – muntlig høring på fordypningsoppgaven

Organisering



• Studiesamlinger: Gjennomgang av teori, diskusjon, 
gruppearbeid, erfaringsutveksling, besøk fra ulike 
faginstanser, brukererfaringer,  nettbaserte oppgaver 
med veiledning

• Ekskursjoner

• Felles fagdag: Kultur og helse

Ulike arbeidsformer



Trøndelag høyere yrkesfagskole

• Ansatt rektor Odd Inge Strandheim 
• Tiltrer som prosjektrektor 01.08.2019
• 01.08.2020 Trøndelag høyere yrkesfagskole



• Søknad NOKUT

• 2 års søknadsprosess

• Lages en lokal læreplan med utg pkt i en nasjonal 
læreplan (ny kompetanse ifht helseplattformen)

• Samarbeid med Helse Midt-Norge

Nytt studium?            
Helseadminitrasjon?



• Studiet legger vekt på økt kunnskap i 
personaladministrasjon, økonomistyring og kjennskap til 
regnskapsrutiner. Studentene skal også kjenne til 
gjeldende lover og forskrifter i helse-, sosial- og 
oppvekstsektoren. Du får økte ferdigheter i 
konfliktløsning, i kommunikasjon generelt og i veiledning 
av kollegaer, pasienter og pårørende.

• Studiet gir deg økt kompetanse til å utføre administrative 
oppgaver, planlegge, organisere og iverksette tiltak i tråd 
med organisasjonens behov.

Helseadministrasjon



• 1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og       
sosialfagene

2. Kommunikasjon, kundebehandling og 
saksbehandling

3. Organisering, kvalitetssikring og finansiering
4. Praksis
5. Hovedprosjekt

Oppbygging



En praktisk rettet utdanning og passer 
for deg som vil ha mer kunnskap knyttet 
opp imot ditt fagfelt.



• http://www.fagskolen.info/index.php?pageID=136

• http://fagskoleneintrondelag.no/

http://www.fagskolen.info/index.php?pageID=136
http://fagskoleneitrondelag.no/
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