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Her er noe av det man kan 
studere på en fagskole: Kreative Fag Merkantile Fag

Maritime Fag og 
Offshore

IKT

Elektro

Dine Muligheter

3D og 
Multimediedesign

Reiseliv

Helse og Oppvekstfag

Bygg og Annlegg

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som 
bygger på videregående opplæring. Fagskoleutdanningen er 
et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, 
og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning. 
Fagskoleutdanninger bygger på alt i fra yrkesforberedende
utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, til 
mer generelle studieforberedende programmer.

Undervisningen foregår vanligvis i klasser, hvor studentene får 
en tett dialog med lærer eller foreleser. Det finnes også mange 
nettbaserte studier. Mange av de som underviser på fagskoler
har solid bransjeerfaring i det fagfeltet de underviser i, 
noe som er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet. 
Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom 
å arbeide med virkelighetsnære utfordringer, noe som gjør at 
studentene kvalifiserer til å gå rett ut i jobb.

Hva er en 
fagskole?

Hva er Fagskole?

En god oversikt finner du på utdanning.no:  http://utdanning.no/utdanningsbeskrivelser/Fagskole
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En fagskoleutdanning kan ha en varighet fra et halvt år til 
to år, og studentene som har fullført fagskoler er attraktive 
for arbeidsgivere: 

“En nyutdannet fra fagskolen trenger 
mindre opplæring. Fagskolen har en god 
faglig tilnærming, og med tidligere erfaring 
er det gunstig for en arbeidsgiver å ansette 
en fra fagskolen. De bruker kort tid på å 
sette seg inn i jobben, og kommer raskere 
inn i det som skal gjøres.” 

uttaler HR-sjef Bjarne Brendstuen i i Implenia Norge AS 
– en ledende entreprenør i Skandinavia.

Fagskolen er egnet for etter- og videreutdanning for ungdom 
og voksne, samt for voksne som ønsker å skifte yrke. 
Jon Gulbrandsen har gjort nettopp dette, han hadde 
fagbrevet som rørlegger, og valgte å bygge på med utdanning 
på fagskole. Han sier:

”Jeg ønsket å ta mer etterutdanning og siden jeg har unger 
kunne jeg ikke slutte i jobben. Det var skole to ganger i uka 
og annenhver helg, da var det lagt opp til studier hjemme.  
Det var en fin kombinasjon med skole og jobb.”

Utdanningen kan gjennomføres på heltid, deltid eller 
nettbasert, avhengig av skole og studium.

Hvem passer det for? 

Hvem passer 
det for?
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Hvorfor begynte du å studere på en fagskole? 

Jeg jobbet som vikar på føde og barsel avdelinger 
i 6-7 år før jeg begynte å studere. Jeg hadde ikke 
godkjent utdanning, noe jeg trengte for å jobbe 
videre med det jeg ville.

Hvordan var det å studere på en fagskole?

Jeg synes det var veldig greit, det var full fokus på 
det jeg studerte som var Barsel- og barnepleier. 
Dette bidro til at jeg kom lettere inn i yrkeslivet, 
utdanningen var rettet mot hvordan det kunne bli 
på arbeidsplassen.

Hvordan var overgangen fra skole til 
arbeidslivet? 

Utdanningen ga oss en god kjennskap til det vi ville 
møte på i arbeidslivet.  For noen som ikke har erfaring 
kan det være ganske mye nytt, men for meg som 
hadde vært i yrkeslivet før var det enkelt.

Hva jobber du med nå? 

Nå jobber jeg endelig som barnepleier. Det er veldig deilig 
å kunne jobbe fast med det jeg virkelig vil nå som jeg 
har godkjent utdanning, og ikke bare som vikar.

Linette Garlien

Linette G
arlien har studert B

arsel- og 
barnepleie ved Ø

stfold Fagskole.

Helse og OppvekstfagStudent

Studert: Barsel og barnepleie

Fagskole: Østfold Fagskole

Hvor: Østfold

Tidsperiode: 2010-2012

Tittel etter studiet: Barnepleier
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Dette bidro til at jeg kom 
lettere inn i yrkeslivet, 
utdanningen var veldig 
rettet på hvordan det kunne 
bli på arbeidsplassen.

Helse- og Oppvekstfag 
Student
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Hva gjør studenter fra fagskoler attraktive for 
din arbeidsplass?

Fagskolens studenter kommer ofte ut i praksis  
samtidig som store grupper med sykepleiestudenter. 
Fordelen med nyutdannede fra fagskolen er at de ofte 
har en grunnutdanning og erfaring fra arbeidslivet før 
de starter på fagskolen.

 
Hva ser du etter når du skal ansette nyutdannede?

Når vi ansetter medarbeidere på sykehuset vil relevant 
utdanning, erfaring og personlige egenskaper alltid 
være vurderingskriteriene.  

Hvilke fordeler gir det deg som arbeidsgiver at 
fagskoler er praktiske i sin tilnærming?

Kompetanse handler både om kunnskap, ferdigheter, 
evner og holdninger. Det å ha en praktisk tilnærming 
til faget er alltid en fordel.
 
Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt?

Nyutdannede konkurrerer ofte med søkere som har 
lang erfaring. Mange av våre studenter som gjennom 
praksisstudiene viser at de har god kompetanse får 
ofte jobb når de er ferdig utdannet. Gjennom 
praksisstudiene får studentene vist seg frem slik at 
de kan bli vurdert som fremtidige medarbeidere,  
og det gir ofte et fortrinn.  

Mette Bøhn 
Meisingset

M
ette B

øhn er kom
petansesjef 

ved Sykehuset Ø
stfold H

F.

Helse og OppvekstfagArbeidsgiver

Stilling: Kompetansesjef

Arbeidsted: Sykehuset Østfold HF

Om Sykehuset Østfold HF: Sykehuset 

Østfold gir spesialisthelsetjenester 
innenfor somatikk, psykisk helsevern 
og rus. Vi samarbeider med fastleger, 
kommunehelsetjenesten og andre 
helseforetak for å gi Østfolds befolk-
ing et best mulig helsetilbud.
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både om kunnskap, 
ferdigheter, evner 
og holdninger.
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Anders 
Drage

A
nders D

rage har studert 
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sk design på N
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K
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slo.

Studert: Grafisk design

Fagskole: Norges Kreative Fagskole

Hvor: Oslo

Tidsperiode: 2009-2012

Tittel etter studiet: Grafisk designer

Hvorfor begynte du å studere på en fagskole?

Jeg hadde inntrykk av at høyskolene ikke kunne 
tilby den praktiske og faglige kvaliteten jeg var ute 
etter. Dessuten fikk jeg gode anbefalinger av venner 
som hadde gått på fagskole selv. 

Hvordan var det å studere på en fagskole?

Det var supert! Flinke og engasjerte lærere og mange 
gode studenter. Noe jeg også likte veldig godt var 
at fasilitetene på skolen var særdeles bra. Dessuten 
var det veldig yrkesrettet. 

 Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet?

Jeg jobbet ganske mye mens jeg gikk på skolen, så 
det har ikke vært så vanskelig. Men det er rart å 
tenke på at jeg nå skal jobbe fra 9-5 hver dag.  
Dessuten er tempoet ganske annerledes enn på 
skolen, men du venner deg fort til det! 

Hva jobber du med nå?

Nå jobber jeg som grafisk designer i et byrå som 
heter Jimmy Royal. Vi kom nylig på 6. plass i årets 
byråkåring – noe som er ganske moro med tanke på 
at vi kun er 10 ansatte. 
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Nå jobber jeg som 
grafisk designer i 
et byrå som heter 
Jimmy Royal.

Kreative FagStudent

Kreative Fag
Student
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Kjell Vidar 
Åhman Teig

K
jell V

idar Å
hm

an Teig er kreativ leder 
i reklam

ebyrået Pingbull. 

Hva gjør studenter fra fagskoler attraktive for 
din arbeidsplass?

Det er blandingen av teori og praksis som gjør at de 
får en forståelse for hvordan det er å jobbe. Det har 
med å gjøre hvordan de tenker rundt kreativitet og 
markedsføring,  og at de tenker til syvende og sist 
på salg. Teori og praksis er en styrke, og de får et 
veldig bra ”mindset”.

Hva ser du etter når du skal ansette 
nyutdannede?

Har man rett holdning til jobben og rett vilje og 
innsats kan man lære seg det meste. Når det er sagt 
er man alltid interessert i de beste. Som arbeidsgiver 
vil man jo ha den flinkeste designeren, eller den 
beste strategen. Du kommer ikke langt med talent 
alene, hvis du ikke er villig til å jobbe hardt.

Hvilke fordeler gir det deg som arbeidsgiver at 
fagskoler er praktiske i sin tilnærming?

Det ideelle med å ansette en med fagskoleutdanning 
er at de kan begynne å arbeide med en gang. Det er 
viktig at en nyansatt er kostnadspositiv, at de ikke 
må lære seg alle ting fra begynnelsen. 

Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt?

Når man skal ut i jobb må man ikke gi seg, aldri ta 
nei for et nei. Er det en jobb man vil ha, så får man 
ringe og ringe igjen. Du må tenke ”hvordan kan jeg 
få dette intervjuet?” Vær litt uredd! Sikt på månen, 
hvis du bommer havner du kanskje på stjernene.

Stilling: Founder & Creative Director  

Arbeidsted: Pingbull Stockholm  

Om Arbeidsstedet: Pingbull har kontorer i 

Oslo, Kiev og Stockholm. Pingbull har vært 

etablert i Stockholm siden juni 2011. 

Pingbull AB jobber med strategiske, 

kreative og tekniske løsninger for flere 

internasjonale brands som Cederroth Förste 

Hjelpen, Delaval og Sandvik Coromant.

Det ideelle med å ansette  
en med fagskoleutdanning 
er at de kan begynne å 
arbeide med en gang.
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Julie So 
Man Ng

Julie So M
an N

g har studert 
advokatsekretæ

r ved Treider 
Fagskole i O

slo.

Studert: Advokatsektær

Fagskole: Otto Treider Fagskole

Hvor: Oslo

Tidsperiode: 2011-2012

Tittel etter studiet: Advokatsekretær

Merkantile FagStudent

Heldigvis var det gode 
lærere på Treider og 
det hjalp meg gjennom 
skoleåret.

Hvorfor begynte du å studere på en fagskole?

Jeg ønsket forandring og ville fort ut i arbeid. 
Etter litt research og positive tilbakemeldinger fra 
bekjente valgte jeg å studere ved Treider Fagskole.

Hvordan var det å studere på en fagskole?

For meg som hadde jobbet i mange år og ikke studert 
på en stund, var det hardt å begynne igjen. Heldigvis 
var det gode lærere på Treider og det hjalp meg 
gjennom skoleåret.

Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet?

Overgangen var ganske grei. Jeg fikk bruk for det 
vi lærte på skolen umiddelbart, og det hjelper meg 
å takle hverdagen på jobben som kan være ganske 
så hektisk!

Hva jobber du med nå?

Nå jobber jeg som advokatsekretær i advokatfirmaet 
Brækhus Dege.
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Jon 
Paulsen

Jon Paulsen er nasjonal 
rekrutteringssjef ved M

anpow
er 

G
roup R

ekrutteringsbyrå.

Stilling: Nasjonal Rekrutteringssjef

Arbeidsted:  Manpower Group

Om Manpower Group: Manpower er Norges 

ledende rekrutterings- og bemanningsselskap. 

De samarbeider med store og små bedrifter 

over hele landet, og leverer bemanning på alle 

nivåer innenfor alle bransjer og fagområder. 

Hvorfor er studenter fra fagskolen attraktive for 
arbeidsgivere?

Manpower Group har et bredt spekter med bedrifter 
som vi bistår når de skal rekruttere eller bemanne 
til ledige stillinger, vikariater eller prosjekter.  
Svært mange av disse bedriftene er på jakt etter 
kandidater med utdanning og praktisk erfaring 
som kan gå rett inn i stilling uten opplæring.

Hva ser dere etter når dere skal formidle 
intervjuobjekter til arbeidsgiver?  
(da spesielt nyutdannede)

Det er alltid kompetanse og erfaring vi vektlegger i 
våre søk etter profiler. I tillegg vil personlig egnethet 
være en avgjørende faktor.

Hvilke fordeler gir det i din mening at fagskoler er 
praktiske i sin tilnærming?

Praktisk erfaring er attraktivt for oss sammenlignet 
med kandidater uten denne er far ingen.  
Det gjelder både spesifikk erfaring fra fagområdet 
og en generell erfaring som det å jobbe med små 
og store utfordringer, rutinearbeid og samtidig  
levere resultater hver dag.

Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt?

Bruk hele ditt nettverk. Kartlegg deg selv, din 
kompetanse og dine ønsker slik at du vet hva du 
vil og stillingene du ønsker å gå for. Mange opplever 
å få avslag, men ikke ta det personlig og hold 
energinivået oppe. 
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Merkantile FagArbeidsgiver

Praktisk erfaring er 
attraktivt for oss 
sammenlignet med 
kandidater uten 
denne erfaringen.

Merkantile Fag
Arbeidsgiver
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Jon 
Gulbrandsen

Jon G
ulbrandsen har studert K

lim
a, Energi og 

M
iljø ved Fagskolen i O

slo

Studert: Klima, Energi og miljø (KEM)

Fagskole: Fagskolen i Oslo

Hvor: Oslo

Tidsperiode: 2006-2009

Tittel etter studie: Fagtekniker KEM, 

KEM-ingeniør

Hvorfor begynte du å studere på en fagskole?

Jeg har fagbrevet i rørleggerfaget, og ønsket å ta 
mer etterutdanning. Jeg tok mesterbrevet i 
rørleggerfaget da jeg studerte på fagskolen. Jeg har 
unger, så det å slutte i jobben var ikke et valg.

Hvordan var det å studere på en fagskole?

Det syns jeg var veldig bra! Det var skole to ganger 
i uka og annenhver helg, ellers var det lagt opp til 
studier hjemme. Det var en fin kombinasjon med 
skole og jobb. Det var viktig å være strukturert, skru 
av TVen og åpne skoleboken. Jeg fikk det til veldig 
bra, noe karakterene mine viser. 

Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet? 

Overgangen var grei, jeg jobbet jo ved siden av 
studiene, så for meg ga det mer fritid. Det siste 
halvåret jeg gikk på skolen fikk jeg tilbud om jobb 
fra en lærer, det viser jo at jeg gjorde et godt inntrykk. 
Jeg takket selvfølgelig ja til tilbudet.

Hva jobber du med nå? 

Nå er jeg daglig leder i et rørleggerfirma i Asker, 
Ansnes. Firmaet har hatt flere prestisjeprosjekter 
og det er veldig artig å være en del av!
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Tekniske FagStudent

Det var viktig å 
være strukturert, 
skru av TVen og 
åpne skoleboken.

Tekniske Fag
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Bjarne 
Brendstuen

Bjarne Brendstuen er H
R

-sjef i Im
plenia N
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S

 
som

 er en ledende entreprenør i Skandinavia. 
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S er en del av Im
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G
 i 

Sveits m
ed m

er enn 6000 ansatte

Stilling: HR-sjef

Arbeidsted: Implenia Norge AS

Om Implenia Norge AS: Implenia Norge AS som 

er en ledende entreprenør innen komplekse 

infrastrukturprosjekter i Skandinavia. Implenia 

Norge AS er en del av Implenia AG i Sveits med 

mer enn 6000 ansatte

Hva gjør studenter fra fagskoler attraktive for din 
arbeidsplass? 

Mange av dem som går på fagskolen har yrkesfaglig 
bakgrunn fra videregående skole, og noen har fagbrev 
og/eller har vært i arbeidslivet før de tar fagskolen.  
De har en faglig tilnærming og sterk faglig kompetanse. 
Etter fagskolen kan de gå rett inn i en stilling som formann 
eller anleggsleder uten mye opplæring.

Hva ser du etter når du skal ansette nyutdannede?

Jeg ser etter hva slags erfaring de har fra før de 
begynte på fagskolen. Noen har gått yrkesfag på 
videregående skole og fått fag- eller svennebrev og 
etterpå gått fagskole , andre har lang praksis og så 
fagskole. De må være motiverte, gi av seg selv og 
være flinke til å fremheve sine gode egenskaper. 

Hvilke fordeler gir det deg som arbeidsgiver at 
fagskoler er praktiske i sin tilnærming?

En nyutdannet fra fagskolen trenger mindre 
opplæring. Fagskolen har en god faglig tilnærming, 
og med tidligere erfaring er det gunstig for en 
arbeidsgiver å ansette en fra fagskolen. De bruker 
kort tid på å sette seg inn i jobben, og kommer 
raskere inn i det som skal gjøres.

Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt?

Mine tips er; bruk god tid, kartlegg de selskapene 
du ønsker å søke jobb hos. Skaff deg kunnskap om 
bedriften, still godt forberedt og få frem dine gode 
egenskaper. Ikke vær så opptatt av vitnemålet, men 
av hva du kan! 
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Tekniske FagArbeidsgiver

Skaff deg kunnskap om 
bedriften, still godt 
forberedt og få frem 
dine gode egenskaper.

Tekniske Fag
Arbeidsgiver
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En undersøkelse fra 2012 viser også at to av tre 
uteksaminerte fagskolestudenter er i jobb etter fullført 
utdanning. Fagskolekandidatenes relativt høye andel 
yrkesaktive, og den lave andelen arbeidsledige, viser at 
den yrkesrettede profilen i fagskoleutdanningene gir 
gode muligheter på arbeidsmarkedet. 

Anders Drage har studert Grafisk design ved Norges 
Kreative Fagskole og fikk fast stilling rett etter fullført 
utdanning: ”Nå jobber jeg som grafisk designer i et byrå 
som heter Jimmy Royal, som nylig kom på 6. plass i årets 
byråkåring – noe som er ganske moro med tanke på at vi  
kun er 10 ansatte.”

Mange av fagskolene har samarbeid med norske høyskoler som 
gjør det mulig å bygge på fagskoleutdanningen til en bachelorgrad 
og eventuelt en mastergrad. Tilsvarende avtaler finnes med 
utenlandske universiteter, der fagskolestudentene får innpass i 
et bachelorløp. 

I visse tilfeller kan det å ta en videre utdannelse være nødvendig 
for å beholde jobben, eller for å kunne nå lenger innen et fagområde. 
Slik var det for helsefagstudent Linette Garlien. Hun begynte å 
studere på fagskole for å kunne fortsette i jobben som barnepleier. 
Hun hadde jobbet i 6 år, men ønsket å få en godkjent utdanning: 
”Nå jobber jeg endelig som barnepleier. Det er veldig deilig å kunne 
jobbe med det jeg virkelig vil nå som jeg har godkjent utdanning, 
og ikke bare som vikar.”

I jobb etter 
fagskole-
utdanning

Videre utdanning 
etter fagskolen

Etter Fagskole
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Merkantile Fag
ArbeidsgiverHva er Fagskole? Tekniske Fag

Student
Tekniske Fag
Arbeidsgiver Etter Fagskole

Godkjent 
fagskoleutdanning

Hvem passer 
det for?

Alle fagskoleutdanninger i Norge er godkjent av Nasjonalt 
organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
1NOKUT fører tilsyn med norsk fagskoleutdanning, og alle 
fagskoletilbud må tilfredsstille nasjonale kvalitetsstandarder. 
Alle utdanninger som er godkjent av NOKUT gir også rett til 
lån og stipend fra Lånekassen.

Opptak til fagskoleutdanning skjer på bakgrunn av fullført 
videregående opplæring med yrkesfaglig kompetanse, 
generell studiekompetanse eller realkompetanse.

I NOKUTs database finner du mange godkjente 
fagutdanninger å velge mellom:

En god oversikt finner du også på utdanning.no:

1 http://www.nokut.no/no/Norsk-utdanning/Fagskole/Godkjente-fagskoletilbud/

Godkjent og 
kvalitetssikret 
av NOKUT

http://utdanning.no/utdanningsbeskrivelser/Fagskole

Godkjent 
fagskoleutdanning
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Godkjent 
fagskoleutdanning

Hvem passer 
det for?

http://www.vox.no/no/nasjonalt-fagskolerad/

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt 
av Kunnskapsdepartementet.

Rådet består av representanter fra fagskolene, 
arbeidsgivere, arbeidstakere og studenter.

Fagskolerådet skal bidra til å utvikle rammer og 
strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den
enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for 

yrkesrettet kompetanse og livslang læring.


