
DET ER BARE Å KASTE SEG RUNDT: I løpet av kort tid 
starter Fagskolen Innlandet kurs og videreutdanning for deg 
som er permittert. Kursene er støttet både av bedrifter og 
myndigheter.

SEKS SPENNENDE KURS DU KAN TA NÅ

Alle permitterte (med fag-/svennebrev eller minst 5 års relevant praksis) kan 
søke på seks ulike kurs som vil starte i løpet av få uker:

• Grunnleggende om industri 4.0   
• IT-sikkerhet
• Programmering/koding
• Prosjektledelse/endring
• LEAN 
• Industriøkonomi

Hvert av kursene tilsvarer en arbeidsmengde på fem studiepoeng, dette utgjør 
110 timer med ulike læringsformer. Utdanningsmodulene gjennomføres på 
digitale flater i henhold til føringene gitt av nasjonale smittevernmyndigheter. 

Kursene gjennomføres i uke 26 og 27, og fortsetter høsten 2020. Det legges opp 
til to digitale samlinger per uke fra kl. 14:00 - 19:00. Mer detaljert informasjon 
vil bli gitt kursdeltakerne senere. 

Scann QR-koden til venstre for å laste ned søknadsskjemaet, 
eller sjekk våre nettsider for mer informasjon.
Søknadsskjemet sendes med digipost til: 
fagskolen.innlandet#VUJ0. 

Søknaden kan også sendes med post til:
Fagskolen Innlandet, 
Teknologivegen 12, 
2815 Gjøvik

Permittert? Skaff deg 
økt kompetanse NÅ!

Interessert? 

Ta kontakt med Roy 
Jakobsen, avdelingsleder 
for Industriell teknologi på 
Fagskolen Innlandet: 
Telefon 911 17 260 eller
epost roy.jakobsen@
fagskolen-innlandet.no

Søknadsfrist
12. juni

Sjekk våre nettsider: 
fagskolen-innlandet.no



Skaff deg økt  
kompetanse nå!
Om få dager starter vi 
kurs og videre  utdanning 
for deg som er  
permittert.

Søknadsfrist
12. juni



 

Permittert? Skaff deg 
økt kompetanse NÅ!
Det er bare å kaste seg rundt: Om få dager starter 
Fagskolen Innlandet kurs og videreutdanning for deg som er 
permittert. Med støtte fra både bedrifter og myndigheter.

Tingenes internett og stordata!

Allerede på tirsdag 12. mai begynner undervisningen i «Tingenes internett og 
stordata». Dette er semestrets siste modul på Industrifagskolen, og den er nå 
åpen for alle interesserte (med fag- eller svennebrev). 

Modulen gir 10 studiepoeng, og den kan om ønskelig brukes som en byggestein 
i videre fagutdanning til høsten.

Fem spennende kurs du kan ta i mai!

Alle permitterte (med fag/svennebrev) kan også søke på fem ulike kurs som vil 
starte i løpet av 1-2 uker:

• Grunnleggende om industri 4.0
• IT-sikkerhet
• Programmering/koding
• Prosjektledelse/endring
• LEAN

Hvordan kursene skal organiseres (nett/deltid/heltid), vil bli vurdert ut ifra 
interesse og behov hos de permitterte og deres bedrifter. Hvert av kursene 
tilsvarer fem studiepoeng, dette tilsvarer 110 timer undervisning med ulike 
læringsformer.

Interessert? 

Ta kontakt med Roy 
Jakobsen, avdelingsleder 
for Industriell teknologi på 
Fagskolen Innlandet: 
Telefon 911 17 260 eller
epost roy.jakobsen@
fagskolen-innlandet.no
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