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Innledning 
Høsten 2019 ble fagskolene pålagt å sørge for at studentene har tilgang til et Studentombud (Lov om 

høyere yrkesfaglig utdanning heretter kalt Fagskoleloven, §14 a). Derfor tok Fagskolene i 

Østlandssamarbeidet (FØ) kontakt med USN for å se på muligheten til å knytte seg til 

studentombudtjenesten ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).  

Maija Heinilä tiltrådde i 50 % stilling som Fagskoleombud i mars 2020 (30 % stilling i 2021 og utover). 

Maija er organisatorisk knyttet til USN. 

Studentombudtjenesten dekker Fagskolen Viken, Fagskolen Oslo, Fagskolen i Vestfold og Telemark, 

Fagskolen Innlandet, samt Stiftelsen Norsk hestesenter, Norsk fagskole for lokomotivførere, Norges 

grønne fagskole - Vea og Fagskolen aldring og helse.  

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson som gir studentene hjelp og veiledning i 

saker som gjelder deres studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og 

korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.  Studentombudet har taushetsplikt 

og kan ikke instrueres i sin stilling.                       

Studentombudets uavhengighet kommer tydelig frem ved at ombudet er organisatorisk plassert i 

Universitetet i Sørøst -Norge og ikke ved fagskolene tilknyttet ordningen.   

Markedsføring                      
Besøk:  
Studentombudet hadde en stand hos Fagskole Oslo. Det er ønskelig at Studentombudet blir invitert 

til fagskolene, gjerne med en stand på en dag det er mange studenter på campus, for å bli mer synlig 

for studentene.  

Studiestart 2021 
Da det er fysisk umulig å være til stede ved semesterstart ved alle fagskoler, laget Studentombudet 

en liten Powerpoint-presentasjon om tjenesten som kunne innlemmes i øvrig informasjon til nye 

studenter.  

Nettsider 
Studentombudet har laget en egen nettside som det kan lenkes til direkte fra fagskolenes nettsider. 

Nettsiden finnes her: https://www.usn.no/studentombud-for-fagskolene/. På nettsiden finnes det 

enkle råd om å skrive en klage, søke om tilrettelegging, konflikthåndtering med mer.  

Roll-ups og plakater 
Nesten alle fagskolene har en roll-up om tjenesten. Studentombudet har også gitt plakater til 

opphenging, samt visittkort ved resepsjonene.  

  

https://www.usn.no/studentombud-for-fagskolene/


Oppgaver i 2021 
Mandatet til Studentombud lister følgende tjenester (Oppdragsavtale mellom Fagskolene i 

Østlandssamarbeidet (FØ) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN), punkt 4):   

«Aktuelle oppgaver som studentombudet kan levere:  

▪ Bistands- og rådgivende funksjon 
▪ Ivareta studentrettighetene og behandle sakene på en god og forsvarlig måte 
▪ Være en anonym varslingskanal for studenter som ønsker å melde fra om kritikkverdige 

forhold ved fagskolene i FØ 
▪ Aktivt informere om sin funksjon til studenter ved fagskolene i FØ – tilgjengelighet vil være et 

særlig viktig aspekt 
▪ Gi nødvendig opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter 
▪ Rapportere til rektor ved å utarbeide årsmelding og rapportere fortløpende om spesielle og 

alvorlige saker  
▪ Ta initiativ til å fremme saker for styret 
▪ Bidra til å styrke det helhetlige læringsmiljøet ved fagskolene i FØ» 

 

Saker til Studentombudet 
Det har kommet ganske få relevante studenthenvendelser til Studentombudet. De fleste relevante 

henvendelser handlet om spørsmål knyttet til eksamen (veiledning og råd angående lokale og 

nasjonale forskrifter), undervisningskvalitet og mangelfulle emneplaner.                                            

Henvendelsene til Studentombudet har kommet per epost og telefon. Ved behov har 

studentombudet også besøkt den aktuelle fagskolen.   

Tilrettelegging 
Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til tilrettelegging av 

lærestedet mht. undervisning, læremidler og eksamen, så lenge dette ikke representerer en 

uforholdsmessig stor byrde for fagskolen, eller gjør det faglige utbyttet dårligere (se Fagskoleloven § 

15).  Det har vært behov for å opplyse studentene om deres rettigheter med hensyn til 

tilrettelegging, og å hjelpe til med å skrive søknad.  

Uryddighet i emneplaner eller studiegjennomføring 
Det har kommet flere saker om mangelfulle emneplaner. Det er særlig vurdering og vekting som 

oppleves som rotete. Ved ett tilfelle ble også selve gjennomføringen av studiene opplevet som 

særdeles uryddig – faginnholdet samsvarte ikke studieplanen, lærerens kompetanse matchet ikke 

innholdet i emnet, med mer. En av disse sakene gikk hele veien til styreleder ved en fagskole da det 

er styret ved den enkelte fagskole som er ansvarlig for at emneplanene er korrekte.  

Ved fusjonerte fagskoler må særutgiftene ved samme type studieprogram harmoniseres. Studentene 

merker fort om andre studenter ved samme studieprogram, men ved ulike campus, betaler mindre i 

særutgifter.  

Videreutdanning etter fagskolen 
Opptaksprosessen til høyere utdanning etter endt fagskole har opptatt flere studenter. Hvor mange 

fag kan man få innpasset i en bachelorgrad, og hvordan søker man? Studentombudet forsøkte å 

hjelpe studentene ved å rådføre seg med ulike universiteter om deres lokale rutiner når det gjelder 

innpassing av fag. Studentombudet mener det ville vært ønskelig med felles nasjonale regler for en 

mer sømløs og enkel overgang til høyere utdanning.  



Omlegging til en ny undervisningsform 
Det er opp til fagskolene å finne en egnet pedagogisk måte å formidle fagstoffet på, slik at 

studentene kan oppnå læringsutbyttene i emnet. En gruppe studenter ved en fagskole var ikke 

fornøyd med omlegging av undervisning til problembasert læring. Gruppen opplevdet at 

undervisningsformen var en lite effektiv måte å lære på. Fagskolens underveisevaluering ga lite rom 

for å kritisere selve undervisningsformen. I dette tilfellet ga Studentombudet råd om kanalene man 

kan benytte seg for å gi tilbakemelding til fagskolen. Med studentenes tillatelse tok Studentombudet 

saken opp med rektoren i denne fagskolen og saken til studentene ble tatt opp på ulike fora i 

etterkant.  

Råd til ansatte                      
Ansatte ved flere fagskoler har tatt kontakt for å få råd når det gjelder taushetsplikt, maler man kan 

bruke i studentsaker, tilretteleggingsplikt, informasjon til studentene, konfliktsituasjoner, 

studentenes rettigheter mht. klage på eksamen, krav til digitalisering av fysiske samlinger med mer.  

Høringer 
Studentombudet fikk to lokale forskrifter til høring og ga en del tilbakemeldinger på den ene 

høringen.  

Forebyggende arbeid 

Webinarrekke sammen med Universell                      
Studentombudet og Universell ved seniorrådgiver Lars Jørgensen arrangerte 6 webinarer om 

universell utforming og tilrettelegging i 2021. Webinarene samlet alt fra 6-25 deltagere og var 

tilgjengelige for deltagelse fra alle fagskoler. Det er et ønske at slike webinarer skal bidra til dannelse 

av nettverk hvor man kan dele «beste praksis» eller annen erfaring med hverandre til det beste for 

studentene.                                            

Temaene for webinarene:  

• Hva sier loven om tilrettelegging av studier og eksamen? 

• Dysleksi og tilrettelegging 

• Psykiske lidelser og tilrettelegging 

• Digitalisering og funksjonsnedsettelser 

• Trivselsundersøkelsen 2018 (Universell) 

• Handlingsplan om inkluderende læringsmiljø 

 

 

Deltagelse i nettverk og konferanser 
Studentombudene nasjonalt har dannet nettverk med erfaringsdeling i «Slack» og med halvårlige 

samlinger. I løpet av 2021 har studentombudene i høyere utdanning benyttet seg av epost og 

Zoommøter for meningsutveksling (i stedet for «Slack»).  

De europeiske studentombudene har siden 2003 hatt et eget nettverk, European Network for 

Ombudsmen in Higher Education (ENOHE). Studentombudet for FØ-samarbeid har knyttet seg til 

organisasjonen.                                           



Studentombudet deltok i fagskolekonferansen til Niku i november 2021. Slike konferanser er nyttige 

verktøy for å bli kjent med sektoren, og problemstillinger knyttet til studiene.                      

Kunnskapsinnhenting – nasjonal studentombudsordning 
Studentombudet har blitt intervjuet av HK Dir om sine synspunkter på en nasjonal 

fagskoleombudsordning. Et slikt felles Studentombud ville sikre tilgang, kvalitet og likebehandling av 

alle fagskolestudenter. En slik ordning vil imidlertid være avhengig av aktive kontaktpersoner ved 

fagskolene, da en nasjonal Studentombud ikke kan ha god oversikt over alle lokale rutiner og 

forskrifter. Det blir også vanskelig for studentombudet å stille opp som støtte i vanskelige møter, 

håndtere konfliktsituasjoner og drive lokal markedsføring. Dette krever fysisk tilstedeværelse.  

Anbefalinger 

Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø 
Det er styrene ved fagskolene som har det overordnete ansvaret for at studentene har et godt og 

inkluderende læringsmiljø (jmf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 15). Universells                     

studentundersøkelse om læringsmiljø, helse og trivsel på fagskoler i 2018 avslørte at det var rom for 

forbedring.    

Undersøkelsen fant at i underkant av 4 av 10 fagskolestudenter sier at de har minst 1 varig 

funksjonsnedsettelse/sykdom/vanske. 1 av 5 rapporterer betydelige eller store symptomplager på 

angst og depresjon.  

Under Covid19 er mye av undervisningen flyttet til digitale plattformer.  Dette kan føre til ensomhet, 

manglende motivasjon og sprikende opplevelse av læringsprosesser blant studentene (jf. funn i blant 

annet Studiebarometeret 2020:                   

file:///C:/Users/maih/AppData/Local/Temp/11.%20november%20-%2011.15%20-%2012-

15%20Studiebarometeret.pdf). Mange studieprogrammer ved flere fagskoler knyttet til 

studentombudsordningen skåret under landsgjennomsnittet når det gjelder læringsmiljø, 

medvirkning, inspirasjon, forventning og organisering.  

EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) trer i kraft 

01.01.2022. Dette stiller krav til 

•Nettsider 

•E-læringssystemer med innhold 

•Dokumenter som kan lastes ned eller leses på nett 

•Apper  

•Digitale læremidler 

•Digital eksamen 

Erfaringen fra høyere utdanning, som ble møtt med samme krav for noen år siden, er at arbeidet for 

å møte kravene tar mye tid og planlegging (se vedlegg 2: Fagskolewebinar – digitalt læringsmiljø) 

Basert på disse observasjoner og nye krav anbefales det at fagskolene utformer og gjennomfører 

lokale læringsmiljøundersøkelser og lager en handlingsplan for inkluderende læringsmiljø (se vedlegg 

1 – Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging). 

Om ønskelig, bidrar Studentombudet gjerne med utforming av eventuell læringsmiljøundersøkelse 

og i utforming av en handlingsplan.  

file:///C:/Users/maih/AppData/Local/Temp/11.%20november%20-%2011.15%20-%2012-15%20Studiebarometeret.pdf
file:///C:/Users/maih/AppData/Local/Temp/11.%20november%20-%2011.15%20-%2012-15%20Studiebarometeret.pdf


Tilrettelegging 
Studentundersøkelse om læringsmiljø, helse og trivsel på fagskoler 2018 

(https://www.universell.no/nyheter/fagskoler/laeringsmiljoeundersoekelse-for-fagskolen/) viste til 

at 4 av 10 studenter med funksjonsnedsettelse ikke vet at de har krav på tilrettelegging av 

undervisning og eksamen. Det har kommet ønske fra tillitsvalgte ved en fagskole om at fagskolen 

informerer studentene tydeligere om mulighet/rettighet til tilrettelegging og stipendmulighet i 

Lånekassen. 

Selv om dette ble nevnt også i fjorårets årsrapport er det fortsatt viktig at studentene informeres om 

sine rettigheter og at frister for å søke tilrettelegging av utdanning og eksamen er tydelig annonsert 

og lett å søke på. 

 

Bilde: Studentundersøkelse om læringsmiljø, helse og trivsel på fagskoler 2018 (Universell) 

Rapportering av avvik/ varsling 
Det bør være like lett for en student å varsle om kritikkverdige forhold som dreier seg om HMS, 

trakassering, mobbing mm. som det er for ansatte (Arbeidsmiljøloven § 2 A-6.Plikt til å utarbeide 

rutiner for intern varsling). Mange varslingssystemer er lagt til digitale plattform som ikke er åpne for 

Studentombudet. Derfor er det vanskelig for Studentombudet å uttale seg om hvorvidt 

varslingssystemene ved fagskolene tilknyttet studentombudsordningen er lette å finne for 

studentene og om disse systemene fungerer som de skal.  

Klagerutiner - eksamenskarakterer 
Det kan være nødvendig å se på fagskolens klagerutiner med hensyn til eksamenskarakterer. 

Studentombud har observert at studenten har bedt om begrunnelse av karakteren, og i denne 

prosessen ble karakteren oppjustert. En slik endring i karakter kan kun foretas ved at studenten 

klager på eksamen innen klagefristen, og eksamenssvaret får en ny sensur (Fagskoleloven § 22.Rett 

til begrunnelse og klage på karakterfastsetting). Det er ikke nok at det finnes en klagerutine ved 

fagskolen, men det er like viktig at den enkelte lærer forstår og følger den korrekte prosessen.  

Harmonisering av særutgifter ved fusjonert fagskole 
Studentene har uttrykt frustrasjon over at særutgiftene er forskjellige for like studier i ulike campus 

ved samme (fusjonerte) fagskole. Særutgiftene bør harmoniseres så snart som mulig, eller det må 

https://www.universell.no/nyheter/fagskoler/laeringsmiljoeundersoekelse-for-fagskolen/


forklares tydelig hvorfor det koster mer å studere (tilsynelatende) samme studieprogram ved en 

campus enn ved annen.  

Evaluering av studiekvalitet 
Det har kommet en del klager over endret undervisningsform (overgang til «Problembasert 

undervisning»). Ved slike omfattende endringer er det viktig å fagskolen evaluerer studentenes 

opplevelse av utdanningskvalitet hyppig og at studentene sikres oppnåelse av læringsutbyttet (Ref. 

Fagskoleforskriften § 2-1.Utdanningens innhold og form og § 4-1.Fagskolens systematiske 

kvalitetsarbeid). Fagskolen skal bruke slike evalueringer av kvaliteten til eventuelt å rette opp og 

videreutvikle kvaliteten i utdanningene. 

Mangelfulle emneplaner/studieplaner 
Studentene ser på studieplanen og emneplanene som et kart mot intendert læringsutbytte som også 

gir studentene den nødvendige forutsigbarheten som trenges for et vellykket studieløp.  Spesielt det 

som omhandler vurdering, karaktersetting og vekting oppleves som viktig. Ved flere fagskoler har 

studentene påpekt mangelfulle emneplaner, og studieplaner som ikke var oppdaterte for sine kull. 

Ved ett tilfelle var emneplanen både revidert OG godkjent av samme person.  Det virker som 

manglene i emneplaner gjelder spesielt fastsettelse av emnekarakter.  Ved å presentere mangelfulle 

emneplaner, eller emneplaner som ikke reflekter virkeligheten, er det også vanskelig for fagskolen å 

sikre at studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse blir prøvd og vurdert på en 

upartisk og faglig betryggende måte.  

«Studieplanen skal gi forutsigbarhet for studentene. Planen er et verktøy både for studenter 

og lærere. Hvis læringsutbyttebeskrivelsene angir målet for utdanningen, kan studieplanen 

sammenlignes med et kart som viser veien mot å oppnå læringsutbyttet. Et bevisst arbeid 

med utdanningsdesign sikrer dessuten at utdanningen holder hva den lover, inkludert at den 

er innrettet slik at studentene kan oppnå det fastsatte læringsutbyttet. « 

Kvalitetsområder for høyere yrkesfaglig utdanning (NOKUT 2018) 

Studentombudet anbefaler en gjennomgang av alle studieplaner/emneplaner slik at disse oppfyller 

kravene spesielt når det gjelder vurdering.   

Vedlegg 
1. Fagskolewebinar – Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging (Universell)  

2. Fagskolewebinar - Digitalt læringsmiljø (Universell)  

 

Kontaktinformasjon 
Maija Heinilä 

Telefon: 40046005  

Epost: fagskoleombud@usn.no 

Nettside: https://www.usn.no/studentombud-for-fagskolene/ 

Kontor: USN Campus Vestfold, B2-52 

mailto:fagskoleombud@usn.no
https://www.usn.no/studentombud-for-fagskolene/

