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Innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings-, 
opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet 
 
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter takker for muligheten til å komme med innspill til 
strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og 
idrettssamarbeidet. For ONF er det veldig viktig at fagskolestudentene får flere muligheter til 
internasjonalt samarbeid, internasjonale studier og utveksling. Vi opplever at flere fagskoler 
jobber med internasjonalisering, men kun er i startgropen på dette området. 

Mål og ambisjoner:  

Hva ønsker dere å oppnå ved å delta i det europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og 
idrettssamarbeidet gjennom Erasmus+ i perioden frem mot 2027?  

• ONF representerer 19 000 studenter i høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. Fagskole 
og høyere yrkesfaglig utdanning er et felt der det europeiske utdanningssamarbeidet 
har kommet kortere enn akademisk høyere utdanning. Både internasjonalisering, 
godkjenning av utdanning fra utlandet, og samarbeid mellom såkalte short cycle-
utdanninger på nivå 5 og 6 i kvalifikasjonsrammeverket, er mindre koordinert på tvers 
av de europeiske landene. Samtidig vet vi at flere land har utviklet sitt system for 
høyere yrkesfaglig utdanning, og at muligheten for gjensidig erfaringsutveksling er til 
stede. 

Hvilke mål mener dere vi bør sette på nasjonalt nivå for deltakelsen i Erasmus+ og Det 
Europeiske utdanningsområdet?  

• ONF mener norske myndigheter bør sette tydelige mål om å bidra til å fasilitere 
internasjonalisering og europeisk samarbeid innen såkalte short cycle-utdanninger, 
som ble inkorporert i EHEA på Jerevan-ministermøtet i 2015 
 
ONF mener også norske myndigheter må forplikte seg til å benytte det 
felleseuropeiske ECTS-systemet for studiepoeng i fagskolen, for å sikre at 
fagskolestudenter har reell mulighet til å benytte sine kvalifikasjoner internasjonalt. 
Fraværet av ECTS-kobling av studiepoeng gjør i dag at studiepoeng fra norsk fagskole 
i mindre grad kan benyttes til opptak på europeiske utdanningsinstitusjoner, og er 
følgelig et hinder for mobilitet for denne studentgruppen. 
 
Vi viser for øvrig til utdannings- og forskningskomiteens merknad i Innst. 245 S – 
2016-2017: 
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Komiteen understreker at dette også er et viktig tiltak for å sikre en mulighet for økt 
internasjonalisering av fagskolesektoren. Komiteen mener at det med mobiliteten i dagens 
arbeidsmarked er viktig å ha en betegnelse på kvalifikasjoner som gjør det enklere å 
forholde seg til andre europeiske institusjoner som tilbyr utdanninger med tilsvarende 
læringsutbytte   

Hvilke nasjonale, regionale og lokale støttetjenester (f.eks. informasjon, kurs, rådgivning, 
økonomiske stimuleringsordninger) er særlig viktige for at din organisasjon skal lykkes i det 
europeiske samarbeidet?  

• ONF mener det er viktig at det opprettes økonomiske stimuleringsordninger slik at de 
kan oversette studieplanene til Engelsk. Dette er et veldig viktig arbeid som krever 
mye ressurser og det er derfor et stort behov for midler til dette arbeidet. Engelske 
studieplaner er en forutsetning for internasjonal sammenligning av studier på tvers av 
landegrenser. 

Hva/hvem er deres viktigste informasjonskanaler?  

• ONFs viktigste informasjonskanaler er Diku, Kunnskapsdepartementet og de fagskoler 
som jobber internasjonalt. 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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