
Høyere yrkesfaglig utdanning

Studentenes medvirkning



Hvordan kan du påvirke?

Undersøkelser og evalueringer
Gjennom skoleåret vil du delta på en rekke evalueringer og 
undersøkelser. Det er både faste og periodiske:

Periodiske brukerundersøkelser 2 typer:
Studiebarometeret fra NOKUT 1g/årlig

• Våren hvert år - brukerundersøkelse på studiekvalitet 
ved fagskolen

• 1 år etter endt studie - Yrkesrelevans

Studiebarometeret er nasjonalt, og resultatene er 
tilgjengelig for alle på fagskoleundersøkelsen@nokut.no
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Hvordan kan du påvirke?

Dialog med fagskolen:
• Daglig dialog med faglærere/fagmiljøet og øvrige 

ansatte
Fagskolens avvikssystem: nettskjema Si ifra!

• Kvalitetsavvik, forbedringsforslag, driftsaktuelle 
forhold, renhold, alvorlige hendelser

Bruk av tillitsvalgte i klassen eller

- Studentråd lokalt og sentralt
Samtale med studiekoordinator og studentveileder: 

• forhold som gjerne går utenfor det faglige og 
pedagogiske
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Vil du være klassens representant i 
Studentrådet FiV?

Består av samtlige klassetillitsvalgte + vara på alle studiesteder: 
• Studentrådet FiV utgjør studentrådsstyrets generalforsamling
• Klassetillitsvalgt skal normalt velges rett etter skolestart for eksisterende studenter. 

• For 1. klasser avholdes valg innen uke 38 hver høst
• Lokalt studentråd velges regionalt, henholdsvis 3 lokale råd for studiestedene i tidligere 

Akershus, Buskerud og Østfold. 
• Leder + nestleder fra regionalt råd inngår i det sentrale studentorganet.

• klassetillitsvalgt er klassens verneombud i saker som angår trivsel, læringsmiljø og 
sikkerhet. 

• Utdanningsleder og studiekoordinator er kontaktperson for klassenes tillitsvalgte
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Nettskjema Si ifra! 
Fagskolens avvikssystem for studentene

1. Kvalitetsavvik

2. Forbedringsforslag

3. Driftsaktuelle forhold eller renhold

4. Noe er alvorlig (varslingssystem studenter)

1. Teams FiV «studiested» – Studenter
2. Studenthåndboken - avviksrapportering
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Utvikling av
utdanningstilbudet
Nye utdanninger/videreutvikling av

eksisterende

Hva brukes tilbakemeldingene til?

Måling av
kvalitetsmål
Presenteres i årsrapport for kvalitet

Trendanalyser
Datagrunnlag for periodiske

trendanalyser og strategiske

beslutninger

Kvalitetsløft
Iverksette kortsiktige og langsiktige

forbedringstiltak innenfor

arbeidsprosesser, utdanninger, 

aktivteter og standardisere gode

rutiner. Krav om innhenting av 

kunnskapsgrunnlag i fagskoleloven.
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