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1 Generelt om studiet 

 Mål og målgruppe   

Fagretningen Industriell teknologi blir stadig mer omfattende og kompleks ettersom industri- og 
energiprosesser utvikles i takt med forskning og nyvinninger. Det tverrfaglige innslag i slike prosesser 
er så betydelig at det stiller yrkesutøverne overfor store utfordringer. Det er nødvendig å ha forståelse 
for alt fra stort, tungt roterende maskineri til avanserte styringssystemer enten disse er basert på 
hydraulikk, pneumatikk eller elektronikk. Utviklingen i industrien har også medført at teknologisk 
kompetanse for å lykkes industrielt må kombineres med markedsinnsikt og kundebehandling. Dette 
medfører i sin tur kjennskap og forståelse for ulike bransjestandarder, så vel som god innsikt i de 
internasjonale standarder og sertifiseringsprosedyrer på områder som spenner fra håndfaste 
teknologikrav til næringsetikk. Det medfører dessuten god innsikt i bedriftens plass i samfunnet 
manifestert gjennom kunnskaper om kvalitetssikring, økonomi og administrasjon. 
   
Med planverket ønsker en å sikre at utdanningene er i tråd med de krav myndighetene setter til enhver 
tid, både når det gjelder vurdering av lovpålagte krav som for eksempel gjennom arbeidsmiljøloven og 
HMS-forskrifter, og at grunnlaget for varige, lønnsomme arbeidsplasser kan sikres. 
    
Utdanningen skal, foruten å tilby tidsmessig faglig opplæring, stimulere studentens lederferdigheter 
med vekt på atferd og holdninger. Utdanningen skal sikre at studenten har gode ferdigheter til å 
kommunisere med medarbeidere og med bedriftens omgivelser, og at vedkommende er fortrolig med 
bruk av digitale verktøy til dette formålet. 
   
Fagretningen omfatter fordypningene:  

 Bilteknikk  
 Kulde- og varmepumpeteknikk  
 Logistikk   
 Maskinteknikk  
 Maskinteknisk drift  
 Mekatronikk  
 Møbel og innredning   
 Sveiseteknikk  
 Kompositt- og plastbearbeiding  
 Mekanisk automatisering  

  

 Om fordypningen Maskinteknisk drift  

Fagskoleutdanningen innen maskinteknisk drift gir kompetanse til å arbeide som medarbeider og leder 
i virksomheter som bearbeider og/eller kjøper og selger mekaniske produkter. Kompetansen vil gi 
danne grunnlag for at de ulike prosessene i bedriften er økonomisk optimale og gir gode betingelser 
for mennesker og miljø.   
Utdanningen kvalifiserer til stillinger i privat og offentlig sektor som leder innen produksjons-
planlegging, produksjon, vedlikehold, kvalitetssikring og innkjøp av varer og tjenester. Mange benytter 
også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer/instruktør i videregående skole. 
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 Om planverket  

Det nasjonale planverket for denne fordypningen består av:   
 Denne planen  
 Nasjonal standard (Nasjonal plan for toårig fagskoleutdanning, generell del)  

 Læringsutbytte for fordypningen  

Overordnet læringsutbytte for fordypningen Maskinteknisk drift  
  
Kunnskap  
Kandidaten…  
 

 har kunnskap om begreper som nyttes innen maskinteknisk drift, driftstekniske modeller, 
produksjonsprosesser og verktøy som anvendes innen maskinteknisk drift for å bearbeide 
produkter  

 har kunnskap om vedlikeholdsstrategier  

 har kunnskap om økonomistyring, organisasjon og ledelse samt markedsføringsledelse   

 har kunnskap om prosjekt- og kvalitetsstyring  

 har kunnskap om generelle prinsipper innen logistikk og produksjonsflyt  

 kan vurdere om eget arbeid er i henhold til normer, standarder, lover og forskrifter som gjelder 
for maskinteknisk drift og om nødvendige miljømessige hensyn er ivaretatt  

 har kunnskap om bransjen innen maskinteknisk drift og de ulike yrkesfelt innenfor denne 
industrien  

 kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen maskinteknisk drift med litteratur og relevante 
fora innenfor bransjen, slik at en kan holde seg faglige oppdatert   

 kjenner til den mekaniske industriens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt, da særlig med tanke på maskinteknisk drift  

 har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen maskinteknisk drift   
  
Ferdigheter  
Kandidaten… 
 

 kan gjøre rede for valg av verktøy, løsninger, komponenter og produksjonsprosesser som 
benyttes innen maskinteknisk drift   

 kan gjøre rede for valg av vedlikeholdsstrategi   

 kan gjøre rede for valg av metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging, prosjektstyring, 
logistikk og produksjonsflyt  

 kan reflektere over tekniske og miljømessige aspekter ved sin faglige utøvelse av 
maskinteknisk drift og under veiledning forbedre og videreutvikle løsningene  

 kan finne og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for ulike problemstillinger 
innen maskinteknisk drift og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling  

 kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger innen industrielle 
produksjonsprosesser og behov for iverksetting av tiltak  

 kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe 
hensiktsmessige og begrunnede valg  
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Generell kompetanse  
Kandidaten…  
 

 kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter innen maskinteknisk drift alene 
og som deltaker eller leder i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer for miljø og kvalitet 
som gjelder nasjonalt og internasjonalt   

 kan utføre arbeid etter oppdragsgivers ønsker og myndigheters krav  

 kan bygge relasjoner med fagfeller innen maskinteknisk drift og på tvers av fag som logistikk, 
vedlikehold og kvalitetssikring, samt med eksterne målgrupper som myndigheter og 
kommunale instanser ved å opprette og utvikle team og nettverk   

 kan utveksle synspunkter på maskintekniske problemstillinger med andre med bakgrunn 
innenfor maskinteknisk drift og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis  

 kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi innen maskinteknisk drift 
som kan føre til nyskapning og innovasjon innenfor bransjen 

 

 Opptak 

Opptaksvilkår er beskrevet i Forskrift om høyere utdanning ved Fagskolen Innlandet 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113  

Denne beskriver blant annet: 

 Generelt opptaksgrunnlag 

 Opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis 

 Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (Betinget opptak) 

 Opptak på visse vilkår 

 Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning 

 Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning 
 

For utdanning innen mekanisk automatisering kreves fagbrev/svennebrev fra et av følgende 
utdanningsprogram: 

 Aluminiumskonstruksjonsfaget  
 Anleggsmaskinmekanikerfaget  
 Automatikkmekanikerfaget  
 Bilfaget  
 Billakkererfaget   
 Bilskadefaget  
 Chassis-påbyggerfaget  
 CNC-maskineringsfaget   
 Dimensjonskontrollfaget   
 Finmekanikerfaget  
 Hjulutrustningsfaget  
 Industriell overflatebehandling  
 Industrimekanikerfaget  
 Industrimontørfaget   
 Industrirørleggerfaget  
 Karrosserimakerfaget  
 Kjemiprosessfaget  
 Kobber- og blikkenslagerfaget  
 Kulde-/varme- og pumpemontørfaget  
 Laboratoriefaget  

 Landbruksmaskinmekanikerfaget  
 Modellbyggerfaget  
 Motormekanikerfaget   
 Motormannfaget  
 Motorsykkelfaget  
 NDT-kontrollørfaget   
 Plastmekanikerfaget   
 Platearbeiderfaget  
 Polymer-komposittfaget  
 Presstøperfaget  
 Produksjonsteknikkfaget  
 Reservedelsfaget  
 Smedfaget   
 Støperifaget   
 Sveisefaget  
 Teknisk tegning  
 Termoplastfaget  
 Ventilasjon- og blikkenslagerfaget  
 Verktøymakerfaget  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113
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 Innpassing, fritak og mulighet for å ta enkeltemner 

Studiet er delt inn i emner. Det er mulig for å søke om fritak for et eller flere emner dersom man kan 
dokumentere at man har tilsvarende emner fra før, se 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113, § 2-9.  
 
Søkere kan ta hvert enkelt emne for seg og får, ved gjennomført og bestått emne, karakterutskrift for 
det gjennomførte emnet. 

 Søknad  

Utdanningen er organisert gjennom Samordna opptak som fastsetter regler for søkning, 
søknadsfrister og kunngjøring av opptak, se www.samordnaopptak.no.  

 Poengberegning og rangering ved opptak 

Det er fastsatt nasjonale regler for poengberegning og rangering ved opptak. Dette er beskrevet i 
Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-07-11-
1005, 
kap. 3. 
 

2 ORGANISERING AV STUDIET 

Utdanningen tilbys som heltidsstudium, deltid og nettbasert med samlinger. Fagretningen består 
normalt av flere fordypninger, og bygges opp av emner. Et emne består av ett eller flere temaer. 
Utdanningen har et omfang på 120 studiepoeng som svarer til to år på heltid og fire år ved nettbasert 
med samlinger og deltid. 
  
Nettstudiet har 6 obligatoriske samlinger á 3 dager per år, til sammen 18 dager pr år og 36 dager for 
hele studiet. Eksamen ved nettstudiet legges til egen samling. Deltid har normalt 2 undervisningsøkter 
per uke. 
  
Studentens arbeidsbelastning er delt i lærerstyrte aktiviteter/veiledning 
og selvstudier (se 2.2 Gjennomføringsmodell heltid, 2.3 Gjennomføringsmodell deltid og 
2.4 Gjennomføringsmodell nett). Total arbeidsbelastning vil utgjøre ca. 1750 timer per år (heltid)/ca. 
875 timer per år (nettbasert), totalt ca. 3500 timer for studiet. 
  
En digital læringsplattform (Canvas) benyttes i utdanningen. Oppgaver tilknyttet emner og fagstoff 
løses individuelt eller i studentgrupper som etableres første studieår. Studentenes basisgrupper gir 
god mulighet for erfaringsdeling. Det forventes at studenten deltar på alle obligatoriske arbeidskrav, 
og dette skal være bekjentgjort av faglærer på forhånd i en egen aktivitetsplan/kalender for klassen, 
som ligger i lærings-plattformen/E-postsystem. Arbeidskrav og dokumentasjon kommenteres 
og rettes ved tilbakemelding i innleverings-mapper når arbeidskravet er levert. Gjennom 
mappevurdering kan studentene rette opp og forbedre arbeidskrav før endelig sluttvurdering gis. 
Veiledning fra lærer utføres enten i klasserom, via E-post, læringsplattformen, Teams eller i 
videomeldinger som gis individuelt eller for grupper. 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113
http://www.samordnaopptak.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-07-11-1005
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-07-11-1005
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  Emneoversikt for fordypningen 

Emne  Tema Omfang 

 

1 

00TT05A 
Realfaglige redskap 

Matematikk 
Fysikk 
I henhold til Nasjonal plan – generell del skal emnet integreres i den aktuelle 
fagretningen, gjennom å anvende matematiske og fysiske temaer i relevante 
faglige problemstillinger gjennom hele studiet. 

10 STP 

 

2 

00TT05B 
Yrkesrettet kommunikasjon 
 

Norsk 
Engelsk 
I henhold til Nasjonal plan – generell del skal emnet integreres i aktuell 
fagretning, gjennom å gi nødvendige språkferdigheter og 
kommunikasjonsferdigheter til å kunne beskrive, dokumentere og kommunisere 
emnene i fordypningen.. 

10 STP 

 

3 

00TX00A 
LØM -emnet 

Ledelse  
Økonomistyring  
Markedsføringsledelse  

10 STP 

 

4 

XXXXXXX 
Innføring i Lean, logistikk og 
SCM 

Logistikk og SCM 
Lean 

5 STP 

 

5 

XXXXXXX 
Innføring i konstruksjon 

Mekanikk 
Modellering og tegning 

10 STP 

 

6 

XXXXXXX 
Innføring i elektroteknikk 

Elektroteknikk 
Tegningslesing og skjemateknikk 

10 STP 

 

7 

XXXXXXX 
Materialkunnskap og 
industriell produksjon 

Materiallære 
Kjemi og miljølære 
Termodynamikk 
Produksjonsmetoder 
Vedlikehold 

15 STP 

 

8 

00TT00K 
Prosjekt- og kvalitetsledelse 

Prosjektledelse 
HMS- ledelse 
Kvalitetsstyring 

10 STP 

9 XXXXXXX 
Lean, logistikk og SCM mot 
produksjon og 
servicelogistikk 

Logistikk og SCM 
Lean 
Kostnadsstyring 

15 STP 

10 XXXXXXX 
Industriell digitalisering 

Robotisering 
Automatisering 
Produksjonsutvikling 
Innovasjon 

15 STP 

 

11 

00TT05G 
Hovedprosjektet 

Størst mulig tverrfaglighet fra emner i 
studiet 

10 STP 

 SUM  120 STP 
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 Gjennomføringsmodell heltid 

Veiledende gjennomføringsmodell heltid.  

Emnekode Emnenavn Omfang 
Lærerstyrte 
aktiviteter/veiledning 

Selvstudium SUM 

00TT05A Realfaglige redskap 10 200 90 290 

00TT05B 
Yrkesrettet 
kommunikasjon 

10 200 90 290 

00TX00A LØM-emnet 10 200 90 290 

XXXXXXX 
Innføring i Lean, 
logistikk og SCM 

5 100 45 145 

XXXXXXX 
Innføring i 
konstruksjon 

10 200 90 290 

XXXXXXX 
Innføring i 
elektroteknikk 

10 200 90 290 

XXXXXXX 
Materialkunnskap 
og industriell 
produksjon 

15 300 135 435 

00TT00K 
Prosjekt- og 
kvalitetsledelse 

10 200 90 290 

XXXXXXX 

Lean, logistikk og 
SCM mot 
produksjon og 
servicelogistikk 

15 300 135 435 

XXXXXXX 
Industriell 
digitalisering 

15 300 135 435 

00TT05G Hovedprosjekt 10 140 150 290 

  Sum 120 2340 1140 3480 

Timene i kolonnen lærerstyrte aktiviteter/veiledning består i hovedsak av gjennomgang 
nytt/vanskelig stoff, lab.arbeid, arbeidsoppgaver tilknyttet gjennomgått stoff, veiledning og 
oppfølging i etterkant i tråd med studentenes individuelle behov/gruppenes behov. Ca. halvparten av 
tida går med til veiledning. 

I emnet hovedprosjekt er veiledning spesifisert med 40 timer gruppeveiledning + 5 timer pr. student. 

 

 Gjennomføringsmodell deltid 

Veiledende gjennomføringsmodell deltid. 

Emnekode Emnenavn Omfang 
Lærerstyrte 
aktiviteter/veiledning 

Selvstudium SUM 

00TT05A Realfaglige redskap 10 190 100 290 
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00TT05B 
Yrkesrettet 
kommunikasjon 

10 190 100 290 

00TX00A LØM-emnet 10 190 100 290 

XXXXXXX 
Innføring i Lean, 
logistikk og SCM 

5 95 50 145 

XXXXXXX 
Innføring i 
konstruksjon 

10 190 100 290 

XXXXXXX 
Innføring i 
elektroteknikk 

10 190 100 290 

XXXXXXX 
Materialkunnskap og 
industriell produksjon 

15 285 150 435 

00TT00K 
Prosjekt- og 
kvalitetsledelse 

10 190 100 290 

XXXXXXX 
Lean, logistikk og SCM 
mot produksjon og 
servicelogistikk 

15 285 150 435 

XXXXXXX 
Industriell 
digitalisering 

15 285 150 435 

00TT05G Hovedprosjekt 10 130 160 290 

  Sum 120 2220 1260 3480 

 

Timene i kolonnen lærerstyrte aktiviteter/veiledning består i hovedsak av gjennomgang 
nytt/vanskelig stoff, lab.arbeid, arbeidsoppgaver tilknyttet gjennomgått stoff, veiledning og 
oppfølging i etterkant i tråd med studentenes individuelle behov/gruppenes behov. Ca. halvparten av 
tida går med til veiledning. 

I emnet hovedprosjekt er veiledning spesifisert med 40 timer gruppeveiledning + 5 timer pr. student. 

 

 Gjennomføringsmodell nett 

Veiledende gjennomføringsmodell nettbasert studie. 

Emnekode Emnenavn Omfang 
Lærerstyrte 
aktiviteter/veiledning 

Selvstudium SUM 

00TT05A Realfaglige redskap 10 120 170 290 

00TT05B 
Yrkesrettet 
kommunikasjon 

10 120 170 290 

00TX00A LØM-emnet 10 120 170 290 

XXXXXXX 
Innføring i Lean, 
logistikk og SCM 

5 60 85 145 

XXXXXXX 
Innføring i 
konstruksjon 

10 120 170 290 
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XXXXXXX 
Innføring i 
elektroteknikk 

10 120 170 290 

XXXXXXX 
Materialkunnskap og 
industriell produksjon 

15 180 255 435 

00TT00K 
Prosjekt- og 
kvalitetsledelse 

10 120 170 290 

XXXXXXX 
Lean, logistikk og SCM 
mot produksjon og 
servicelogistikk 

15 180 255 435 

XXXXXXX 
Industriell 
digitalisering 

15 180 255 435 

00TT05G Hovedprosjekt 10 90 200 290 

  Sum 120 1410 2070 3480 

 

På samlinger gjennomgås vanskelig/nytt stoff, nødvendige laboratorieøvelser som ikke kan utføres 
hjemmefra, gruppeøvelser/-oppgaver, presentasjoner, bedriftsbesøk m.m. 
  
Lærerstyrte aktiviteter/veiledning mellom samlinger foregår i all hovedsak via Teams og 
Canvas. Arbeidet foregår både individuelt og i grupper, og nødvendig veiledning blir gitt gjennom 
nettmøter med grupper eller enkeltstudenter.    

 Undervisningsformer  

Arbeidsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå det ønskede læringsutbyttet for 
utdanningen. Dette innebærer at studenten i tillegg til faglig utvikling også skal utvikle evne til 
samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studenten skal videre utvikle evne til å se 
teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv. 

Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget læringsarbeid og felles læringsmiljø, 
samtidig som de viser en konstruktiv holdning til studieopplegget. Studentene har praktisk erfaring 
innen egne fagområder, og denne erfaringen tar de med seg inn i egne erkjennelser og i ulike 
gruppesamarbeid. Studentenes ulike erfaringer skal være en viktig del av en felles kunnskapsbase når 
de trekkes inn i samarbeidet mellom studentene. 

I det pedagogiske opplegget trekkes studenten aktivt med og trenes opp til refleksjon i egen 
læringsprosess. 

Prosjekt, herunder tverrfaglig prosjektarbeid, gir gode muligheter for åpne problemstillinger som 
utfordrer studenten til å søke gode, faglig forsvarlige løsninger, der kreativitet og samarbeid styrkes. 
Studenten utfordres i kritisk tenkning og refleksjon ved å måtte vurdere valg av løsninger og grunngi 
valgene. Samtidig får veiledning en naturlig plass i gjennomføringen av prosjektene. 

Tid i snitt tilsvarende ca. en dag pr. uke benyttes til prosjektarbeid på heltid, og på deltid i snitt ca. en 
halv dag pr. uke. I nettbasert studie forventes det at studentene benytter tid utenom samling 
tilsvarende ca. en halv dag pr. uke til prosjektarbeid. Det settes også av tid på samlinger til 
prosjektarbeid.  

Prosjektarbeid er en viktig del av studiets læringsaktiviteter (omtalt senere), og alle lærere som er 
involvert i det aktuelle prosjektet er tilgjengelige for studentene under prosjektarbeidet. 



                                                                                                  

11 

 

På heltid består timeplanen som hovedregel av få emner pr. dag og arbeidsøkter i samme emne. På 
nett følges i noen grad de samme prinsipper for timeplaner på samling, men her må en større del av 
læringsarbeidet gjøres mellom samlingene. 

Dette gir grunnlag for den fordypning og helhetstenkning som forutsettes for å nå de overordnede 
læringsutbyttene. 

Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter 
både kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.  

  Organisering og pedagogisk opplegg 
Det pedagogiske opplegget defineres gjennom følgende planelementer: 

 Aktivitetsplanen. Det skal foreligge en plan for opplæringen (aktivitetsplan) hvor det framgår 
hvilke emner og temaer som gjennomføres i hvilke perioder og hvilke aktiviteter som skal skje. 
Denne aktivitetsplanen gjøres kjent for studentene og er hovedverktøyet som styrer 
fremdriften i studiearbeidet. 

 Timeplaner.  For heltidsklasser etableres en uketimeplan som er tilgjengelig for studentene 
gjennom læringsportalen. Her fremgår aktivitetene på dag- og timenivå, samt lærere, rom/lab. 

 Arbeidskravene: Alle arbeidskrav skal være tydelig definert og skal fremgå av aktivitetsplanen 
og gjennomgås med klassen. Med utgangspunkt i studieplanen skal det utarbeides detaljerte 
arbeidskrav for hvert emne. Skolen har valgt å definere arbeidskrav ut over konkrete oppgaver, 
og det kan være obligatoriske aktiviteter som tilstedeværelse i undervisningen, 
presentasjoner, prøver, deltakelse på ekskursjoner, samarbeid med medstudenter, 
laboratoriearbeid, studentlogg, refleksjonsnotater, innleveringer, osv. Dette er arbeidskrav 
som kontrolleres som «gjennomført eller oppfylt» og ligger ikke til grunn for den faglige 
vurderingen.   

 Teammøter. I teammøtene deltar studentrepresentanter, alle involverte lærere og 
teamleder/avdelingsleder. Aktivitetene i teammøtene er definert i egne rutiner (ref KS1.4.1, 
1.4.2 og 1.4.3) og har som hovedoppgave å følge opp framdrift i studiearbeidet, både faglig og 
pedagogisk evaluering, og ikke minst fange opp og korrigere eventuelle avvik i gruppens 
progresjon eller hos enkeltstudenter.  

 Bruk av digitale verktøy. Formålet med bruken av digitale verktøy er å fremme læreprosessen 
gjennom enkel tilgang til faglig informasjon og mulighet for koordinert samhandling og dialog. 
Dokumentasjon av arbeidsprosess og resultater gjøres sikrere og lettere tilgjengelig gjennom 
bruken av digitale verktøy. Det sentrale verktøy er skolens læringsportal – Canvas og Teams.  

  Læringsaktiviteter heltid/deltid 

Studentene har yrkeserfaring og kan bidra i den felles læringsprosessen med den kunnskapen de 
allerede har. Dette er svært verdifullt for å kunne nå det overordnede læringsutbyttet. Skolen legger 
derfor spesiell vekt på følgende læringsaktiviteter:    

 Gruppearbeid med tilhørende logg og refleksjonsnotat. Gruppearbeidene går gjerne over tid 
og har ofte form som prosjektarbeid. Erfaringsdeling skjer i stor grad i en slik sammenheng. 
Trening i presentasjon av gruppearbeider og prosjektrapporter inngår alltid og anses som 
svært relevant i forhold til overordnet læringsutbytte. 

 Prosjektoppgaver/case med tverrfaglig vinkling og med utgangspunkt i en praksisnært 
problemstilling.  -logg og refleksjonsnotat er sentralt. 

 Forelesninger med introduksjon til, og gjennomgang av teoristoff. Dette er en nødvendig og 
ofte effektiv formidlingsform som introduksjon til egne studier av videoer og litteratur 

 LAB. Arrangerte -/tilrettelagte øvelser/praksisorientert undervisning i laboratorier.  
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 Veiledning individuelt og i grupper. Dette vektlegges i stor grad ved at det gjennomføres 
regelmessig i tråd med årsplanen/aktivitetsplanen, men skjer også på studentens eget 
initiativ i tillegg til planlagte veiledninger.   

 Bedriftsbesøk i samlet klasse eller gruppevis. Dette studiet har et svært bra fagmiljø i skolens 
umiddelbare nærhet, hvor skolen har både formaliserte og uformelle samarbeidspartnere. 
Dette gir tilgang på det aller siste som skjer i bransjen. Dette samarbeidet innebærer også at 
studentene får gjesteforelesere fra disse miljøene. 

Der det legges ut videosnutter og annet fagstoff på emnesidene i Canvas, forventes det at studentene 
ser og leser dette som forberedelse etter avtale med lærer. Arbeidsoppgaver har innleveringsfrist som 
forutsettes holdt. Det avtales i samarbeid med studentene et minimum av oppgaver som skal leveres 
inn i innleveringsmappe i Canvas, avhengig av hva den enkelte student har behov for av øvelse. 

Enkle lab.øvelser, som programmering av robot og kjøring av nivåregulering, kan styres av studentene 
hjemmefra digitalt. Det kan legges opp til at grupper presenterer oppgaver og vurderer hverandre via 
nettbaserte kommunikasjonsmidler (for eksempel via Teams eller samskrivingsdokumenter på 
Onedrive) og skriver refleksjonsnotat som legges ut i portefølje i Canvas.   

Redskapsfag og fellesfag blir i størst mulig grad trukket inn i caseoppgaver og prosjekter i både 
grunnlags- og fordypningsemnene. På denne måten sikres en helhetlig kompetanse med god relevans 
for yrkesutøvelsen. 

Studentlogg og refleksjon har en sentral plass i opplæringen. Skolen skal søke å fremme studentens 
læreprosess og faglige kunnskaper.  

 Læringsaktiviteter ved nettbasert løp 

Digital kompetanse  

Digital kompetanse vil være en forutsetning for at studenten kan delta i de aktuelle nettbaserte 
aktiviteter. Videre er det viktig at de lærer å bruke skolens LMS, som vil være Canvas. Mer fagspesifikke 
applikasjoner vil bli introdusert av faglærer fortløpende.   
 
Undervisning/veiledning på samlinger  
Det meste av studiearbeidet vil måtte skje mellom samlingene. Arbeidet på samlingene vil derfor måtte 
fokuserer på forberedelse for mellomperiodene. Det må gjennomføres aktiviteter hvor tilstedeværelse 
er ønskelig eller en forutsetning. Eksempelvis veiledning i praktiske arbeidsverktøy, laboratoriebruk 
eller presentasjoner. Tilegning av fagstoff må i større grad skje i mellomperiodene (omvendt 
undervisning), mens bearbeiding utdyping og anvendelse kan skje på samling 

Undervisningen på samlingene vil foregå i form av:   

Forelesninger med tilhørende diskusjoner og erfaringsdeling    

 Laboratoriearbeid    

 Introduksjon og oppstart av arbeidsoppgaver (individuelle og grupper), samt gjennomgang 
etter at vurdering er sendt studentene    

 Arbeid med og veiledning på oppgaver   

 Ekskursjoner/befaringer med tilhørende diskusjoner og erfaringsdeling   

 Studentpresentasjoner   
 

 

Undervisning mellom samlinger 

Nettstudentene er i all hovedsak i fullt arbeid og er til stede på nettet i kortere perioder. Ved 
nettstudier spesielt er det derfor viktig at lærer og student har løpende kontakt via læringsplattformen. 
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Det forventes at studentene holder seg orientert om tidspunkter og avtalte aktiviteter på 
aktivitetsplanen.   

For organisering og gjennomføring av nettstudier ved Fagskolen Innlandet henvises også til KS- rutine 
1.3.1. hvor følgende punkter nevnes i studieplanen:  

 Lærerne svarer på henvendelser fra grupper/studenter fortrinnsvis innen to arbeidsdager.   

 Innleveringsoppgaver skal legges ut i Canvas senest 4 uker før innleveringsfristen utløper.  

 For avtalte innleveringer får studentene tilbakemelding normalt i løpet av to uker   

   

Lærerstyrte aktiviteter:  

 Oppfølging av den enkelte student og grupper. Dette innebærer at det etableres faste 
kontaktpunkter hvor «samtale» kan foregå. Frekvens og omfang av disse vil til en viss grad 
være avhengig av fag og emne og hva som ellers foregår i læreprosessen.    

 Distribuering av fagstoff gjennom deling av dokumenter, lenker og ulike fora for dialog. Det 
oppgis som regel fast referanselitteratur der hvor hensiktsmessige bøker finnes. Det skjer årlig 
revisjon av slik litteratur hvor relevans og omfang blir vurdert fortløpende av faglærere og 
studenter. Det refereres til åpent tilgjengelige og egenproduserte faglige videoer. Det 
etableres faglige databaser/lenker til slike. Videoer med forklarende innhold er ofte bedre 
designet og lettere tilgjengelig for nettstudenter enn webinarer og nettmøter.    

 Planlegging og organisering av nettmøter og dialog med grupper og enkeltstudenter. 
Faglærere organiserer slike møter i samråd med sine studentgrupper.  Møtene må ofte legges 
til kvelder eller helger hvor studentene kan være tilgjengelig. Lærerne må følgelig også være 
tilgengelig til slike tider. Det gjøres opptak av synkrone nettmøter hvor fagstoff forklares slik 
at de gjøres tilgjengelig i læringsplattformen for de som av ulike grunner ikke kunne delta, eller 
som ønsker å repetere. Nettmøter logges, evalueres og dokumenteres av lærer og studenter.  

 Utdeling og vurdering av oppgaver og studentarbeider. Arbeidskrav og øvingsoppgaver deles 
gjennom læringsplattformen. Innleveringer, løpende veiledning og vurdering gjøres samme 
sted. Den enkelte student vil kunne kommunisere med faglærer ved behov. Like ens vil 
faglærer kunne følge opp den enkelte student basert på logg og henvendelser.  

 Dokumentasjon av arbeidsprosesser og resultater skjer i noen grad automatisk. Lærer er 
likevel ansvarlig for at alle aktiviteter på nett er dokumentert. Det skjer løpende vurdering av 
arbeidsprosessene for alle studentgruppene og enkeltstudenter (ref. KS)  

  

Studentstyrte aktiviteter  

 Kontakt med medstudenter i etablerte klasser og grupper. Slik kontakt skal skje først og fremst 
for å dele kunnskap og innsikt. Medstudenter er en viktig kilde til den enkeltes læreprosess. 
Den enkelte student kan f.eks. dele erfaringer fra egen arbeidsplass med andre i sin gruppe. 
Den enkeltes arbeidsplass blir dermed også en del av «kunnskapsbasen» for studentene.  

 Gjennomføring av selvstudium i tråd med avtalt plan og framdrift  

 Etablere nettmøter med sin gruppe/klasse. Slike møter må skje regelmessig og etter en 
godkjent plan. Møtene dokumenteres.  

 Innlevering av arbeidskrav og oppgaver  

 Deltakelse i faglige diskusjoner på nett. Det er en forutsetning for en god læreprosess at den 
enkelte student deltar i faglige diskusjoner.   

Undervisningen på nett vil foregå både synkront og asynkront. I tillegg vil synkron veiledning i gruppe 
settes inn i aktivitetsplanen.  
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3 Vurdering 

Grunnlaget for all vurdering er studieplanenes læringsutbyttebeskrivelser både på overordnet nivå (O-
LUB) og på emnenivå (E-LUB). Vurdering benyttes som metode for at studentene skal reflektere over 
ulike aspekter ved læring. Læringsutbyttebeskrivelsene er førende for valg av vurderingsform og 
beskrives i hvert enkelt emne. Vurdering henger nært sammen med arbeids- og læringsformer.  

Vurdering for læring (formativ vurdering) handler om å gi veiledning og tilbakemelding på studentenes 
arbeid og prestasjoner og fremovermelding med råd om forbedringer. Studentene skal forstå hva de 
skal lære og hva som er forventet av dem. Vurdering som læring kan brukes som læringsaktivitet der 
studentene vurderer eget og medstudenters arbeid. Det gjør dem mer bevisste på hvor de er i sin 
læring, hvor de skal, og hvordan de best kan komme dit.  

Vurdering av læring (summativ vurdering) gir en oppsummering av hva studentene har lært. Det er 
studentens sluttkompetanse som skal måles på slutten av emnet, og emnet vurderes som en helhet. 
Studiet skal gjennomføres praksisnært og på en slik måte at skolen på et mest mulig sikkert grunnlag 
kan vurdere i hvilken grad studenten har nådd læringsutbyttene som er beskrevet i studieplanen for 
utdanningen. Avsluttende prøver eller innleveringer skal ha et innhold som står i klar sammenheng 
med læringsutbyttebeskrivelsene i emnet, der studenten har hatt muligheten til å forbedre seg på 
grunnlag av fremovermeldinger. Mappevurdering kan benyttes. 

Det enkelte emnes særegenhet må være førende for valg av vurderingsform. Det utarbeides 
vurderingskriterier til hvert arbeidskrav. Vi viser for øvrig til KS rutine 1.5.1.1 Vurderingsarbeidet ved 
FI. 

Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn, tabell beskriver karaktertrinnene for formell 

vurdering i emner og eksamen.  

Nivå Symbol Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av 
vurderingskriterier 

Over middels grad av 
måloppnåelse 

A 

Fremragende  

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. 
Studenten har svært gode kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse.  

B 

Meget god 

Meget god prestasjon. Studenten har meget gode 
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.  

Middels grad av 
måloppnåelse 

C 

God 

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste 
områder. Studenten har gode kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse. 

D 

Nokså god 

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. 
Studenten har nokså gode kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse. 

Under middels grad av 
måloppnåelse 

E 

Tilstrekkelig 

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller 
ikke mer. Studenten har oppfylt minimumskravene som 
stilles til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.  

F 

Ikke bestått 

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige 
minimumskravene. Studenten har ikke bestått på grunn 
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4 Eksamen og vitnemål 

Eksamen 

Eksamen gjennomføres etter følgende minimumsplan: 

 Hovedprosjektet avsluttes med en tverrfaglig prosjekteksamen som består av et individuelt 
oppsummeringsnotat og en muntlig eksaminasjon. Det gis en samlet karakter. 

 LØM-emnet (ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse) avsluttes med en tverrfaglig 
eksamen. Dette utgjør en del av mesterutdanningen for de fagområdene der det finnes 
mesterbrevordning. 

 I tillegg skal minst ett emne trekkes ut til eksamen. Redskapsemner kan ikke trekkes ut som 
egne emner, men kan inngå som en integrert del av et grunnlagsemne eller fordypningsemne. 
Øvrige emner kan også avsluttes med eksamen. 

Skolen har utfyllende bestemmelser for organiseringen av eksamen. 

Vitnemål 

Etter fullført og bestått teknisk fagskoleutdanning utstedes det vitnemål. Med tanke på internasjonal 
bruk skal vitnemålet også merkes med begrepet Vocational Diploma (VD). 

På vitnemålet skal fagretning og fordypning framkomme. Vitnemålet skal omfatte de emnene som 
inngår i utdanningen. Vitnemålet skal påføres emnenes omfang i studiepoeng og de karakterene som 
er oppnådd. Der hovedprosjekt er en del av studiet skal tittel og beskrivelse av dette framgå.  

Karakterutskrift 

For studenter som kun gjennomfører deler av et fagskolestudium, utstedes det karakterutskrift når 
antall avtalte emner er fullført. Etter fullført, men ikke bestått fagskoleutdanning utstedes det også 
karakterutskrift. 

Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål 

For at en fagskole skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning, må 
minst 30 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved fagskolen. Det 
er normalt den siste fagskolen som har en student før fullført utdanningsløp, som har ansvaret for å 
utstede vitnemålet. Ved innpassing mellom fagskoler kan det avtales særskilte ordninger for 
utstedelse av vitnemål mellom de berørte fagskolene (Forskrift om fagskoleutdanning, § 2). 
 

 

5 OVERSIKT OVER DE ENKELTE EMNER 

Med kunnskaper menes en forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, 
fagområder og/eller yrker 

Med ferdigheter menes evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. De ulike typene 
ferdigheter kan være kognitive, praktiske, kreative eller kommunikative 

Med generell kompetanse menes å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike 
situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i 
utdannings- og yrkessammenheng.   

av vesentlige mangler når det gjelder kunnskaper, 
ferdigheter eller generell kompetanse 



                                                                                                  

16 

 

 Realfaglige redskap  

Emne 00TT56A Tema 

Realfaglige redskap 

(10 STP) 

Matematikk 6 STP 

Fysikk 4 STP 

I henhold til Nasjonal plan – generell del skal emnet integreres i den aktuelle fagretningen, gjennom 
å anvende matematiske og fysiske temaer i relevante faglige problemstillinger gjennom hele 
studiet. 

Læringsutbytte 

Kunnskaper  

Kandidaten… 

 kjenner til realfaglig terminologi, formler og prinsipper 

 har kunnskap om realfaglige beregninger, dimensjoneringer, overslag med utgangspunkt i 
relevante praktiske situasjoner og problemstillinger innen fagfeltet 

 

Ferdigheter 

Kandidaten… 

 Kan benytte aktuelle tabeller og formelsamlinger til å løse realfaglige problemstillinger 

 Kan benytte relevante regneoperasjoner og digitale verktøy til å presentere realfaglige 
problemstillinger, beregninger og løsninger samt grafiske fremstillinger 

 

Generell kompetanse  

Kandidaten… 

 kan vurdere resultat av eget og andres arbeid i forhold til matematiske og fysiske lover og 
prinsipper 

 kan planlegge, gjennomføre og løse realfaglige oppgaver og prosjekter alene og som deltaker i 
gruppe (i tråd med faglige og yrkesetiske krav og retningslinjer) 
 

Tema for Realfaglig redskap/ indre sammenheng i utdanningen 
 
Matematikk  
 
Algebra: 

 Regning med fortegn, behandling av bokstavuttrykk, brøkregning, tall på standardform, 
prefikser, potenser og røtter 

 
Likninger: 

 Forskjellige grader, en og to ukjente, grafisk løsning av likningssett 

 Tilpassing og omgjøring av formler 

 Eksponentiallikninger, naturlige logaritmer 
 
Praktiske problemstillinger: 

 Areal, omkrets og volum 

 Måleenheter, bruk av SI-systemet 
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 Prosentregning 

 Vurdering av nøyaktighet, usikkerhet og gjeldende siffer 
 
Funksjonslære: 

 Grafisk (GeoGebra) og analytisk behandling av lineære, vekst- og polynom-funksjoner 

 Derivasjon og drøfting av polynomfunksjoner 

 Bruke GeoGebra til behandling av mer kompliserte funksjoner, integrasjon og regresjon 
 
Trigonometri: 

 Pytagoras setning 

 Sinus, Cosinus og Tangens 

 Ulike vinkelmål 
 

Fysikk 
 
Energi: 

 Kinetisk og potensiell energi 

 Beregning av arbeid, effekt og virkningsgrad 
 
Kraft og bevegelse: 

 Kraftbegrepet 

 Newtons lover 

 Akselerasjon og fart 
 

Fysikk i væsker og gasser: 

 Trykk 
 
Spesielt for studenter på fagretningen mekanisk automatisering: 

 

Likninger: 

 Ulikheter 

 Naturlige logaritmer 

Praktiske problemstillinger: 

 Formlikhet 

Funksjonslære: 

 Grafisk (GeoGebra) og analytisk behandling av rasjonale funksjoner 

Trigonometri: 

 Enhetssirkel, sinussetning, cosinussetning og arealsetning 

Energi og Termofysikk: 

 Faser og faseoverganger 

 Varme og indre energi 

 Loven om energibevaring og termofysikkens 1. hovedsetning 
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 Varmekapasitet og kalorimetri 

Fysikk i væsker og gasser: 

 Oppdrift 

 Tilstandslikning for gasser 

Kraft og bevegelse: 

 Rotasjon og sirkelbevegelse 

Arbeidskrav 
 

 Innleveringer 

 Godkjente lab-rapporter (fysikk) 

 Prøver 

 Tilstedeværelse 
 

 
Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet. 

Læremidler og litteratur 
Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 
 
Anbefalt kalkulator: CASIO fx-991EX CLASSWIZ 
Ekern, Guldahl, Matematikk for fagskolen, NKI- forlaget 
Ekern, Guldahl, Fysikk for fagskolen, NKI- forlaget 
Gyldendals tabeller og formler i fysikk 
Gyldendals formelsamling i matematikk (Frivillig: Det er utarbeidet en dekkende samling for 
matematikk ved skolen) 
 
Digitale verktøy: (Gratis studentlisens) 
 

 MathType 

 GeoGebra 

 MS Excel 

 Aktuelle digitale sensor/måleverktøy til bruk i lab-øvelser 

 
 

 Yrkesrettet kommunikasjon 

Emne 00TT56B Tema 

Yrkesrettet kommunikasjon 

(10 STP, hvorav 2 STP legges til hovedprosjektet) 

Norsk 5,5 STP 

Engelsk 2,5 STP 

I henhold til Nasjonal plan – generell del skal emnet integreres i aktuell fagretning, gjennom å 
gi nødvendige språkferdigheter og kommunikasjonsferdigheter til å kunne vurdere, beskrive, 
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dokumentere og kommunisere emnene i fordypningen på en tydelig og forståelig måte. Emnet 
skal gi kompetanse i læringsteknikker, refleksjon, samarbeid, prosjektarbeid osv. 

Læringsutbytte  

Kunnskaper 

Kandidaten…  

 har kunnskap om språket som verktøy for god kommunikasjon   
 kjenner til norsk og engelsk fagterminologi innen sitt fagområde.   
 har kunnskap om metode og datainnhenting  
 har kunnskap om hva som kjennetegner godt nettvett og kritisk bruk av kilder   
 har kunnskap om gruppearbeid og gruppeprosesser  
 har oppdatert kunnskap om relevante IKT-verktøy   

 

Ferdigheter  

Kandidaten…  

 kan bruke engelsk og norsk skriftlig og muntlig i yrkesrelevante sjangre    
 Kan bruke relevante IKT-verktøy    
 kan arbeide tverrfaglig og prosjektorientert    
 kan holde presentasjoner og innlegg i ulike fora    
 kan instruere og veilede andre  

 

Generell kompetanse 

Kandidaten…  

 kan kommunisere tydelig og forståelig  
 kan samarbeide om, planlegge, gjennomføre og presentere et prosjekt   
 kan diskutere og argumentere rundt yrkesetiske problemstillinger   
 kan reflektere individuelt og i gruppe og relatere læringsarbeidet til eget fagområde  

 

Tema for yrkesrettet kommunikasjon 

Norsk 

 Studieteknikk  
 God skriftlig og muntlig kommunikasjon: godt og presist språk - sammenheng, 

flyt, skriveregler, kommunikasjonsmodellen …   
 Struktur, leservennlig/visuell layout    
 Mål- og mottakerbevissthet    
 Benytte yrkesrelevante sjangre som f.eks. møteinnkalling og -referat, søknader, CV, notat, brev, 

logg, tekstreferat, artikkel, innlegg, debatt, instruksjoner, veiledning, presentasjoner 
og prosjektrapport     

 Planlegge, gjennomføre, presentere og reflektere over tverrfaglige prosjekter  
 Prosjektarbeid: prosjektledelse, samarbeidslæring  
 Godt nettvett og kritisk kildebruk   
 Søke, bearbeide og presentere informasjon (metode)  
 Skriftlig og muntlig prosjektdokumentasjon   
 Metoder for klar og systematisk informasjonsformidling  
 Bruke IKT, herunder samhandlings, -tekstbehandlings – og presentasjonsverktøy   
 Gi og motta konstruktive tilbakemeldinger    
 Evne å reflektere over egen læring   
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 Etikk knyttet til yrkesutøvelsen  
 

Engelsk  

 grammatikk, setningsoppbygging, ord, uttrykk og fagterminologi  
 fagtekster og egne tekster  
 oversetting  
 trekk ved engelsk og amerikansk kultur  
 tverrkulturell forståelse  
 forme korrekte setninger og bøye ord riktig  
 anvende språket i muntlige og skriftlige presentasjoner  
 anvende språket i diskusjoner, samtaler og gruppearbeid  
 forstå tekster på engelsk, bl.a. artikler, brev og fagtekster  
 forstå muntlig engelsk  
 produsere tekster på engelsk, som sammendrag, referat, søknad, cv  
 utvikle god kommunikasjon for arbeids- og samfunnsliv  
 evne å reflektere over egne kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse  

 

Arbeidskrav  

 gjennomføre avtalte innleveringsoppgaver  
 delta aktivt i gruppe- og prosjektarbeid  
 delta aktivt i tverrfaglige case / prosjektoppgaver  
 delta på avtalte prøver  
 delta aktivt i klassen, skriftlig og muntlig  
 delta på muntlige presentasjoner  

 
Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet. 
 

Læremidler og litteratur  
Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 
 
Andersen, Schwencke, Fagbokforlaget, Prosjektarbeid –en veiledning for studentene 

 
 

 Ledelse, økonomi og markedsføring 

Emne 00TX00A Tema 

LØM-emnet 
(10 stp) 

Økonomistyring, 4stp 

Organisasjon og ledelse, 4stp 

Markedsføringsledelse, 2stp 

Læringsutbytte 

Kunnskaper  

Kandidaten…  

 har kunnskap om organisasjonsteori, organisasjonskultur, ledelsesteori og motivasjonsteori  

 har innsikt i aktuelle lover innenfor LØM-emnet og forstår hvilken betydning disse har for 
bedriftens arbeidsbetingelser  
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 har kunnskap om kjøpsatferd og markedsplanlegging  

 har kunnskap om sentrale økonomibegreper, bedriftsetablering, enkle kalkyler, 
lønnsomhetsbetraktninger, budsjettering og regnskapsanalyse  

 har erfaringsbasert kunnskap om bransjens økonomiske utvikling og bransjens 
ledelsesutfordringer 

 

Ferdigheter  

Kandidaten…  

 kan forstå og analysere et regnskap, og kan anvende denne informasjon for iverksetting av 
tiltak  

 kan utarbeide et budsjett og sette opp enkle kalkyler  

 kan utarbeide en markedsplan  

 kan gjøre rede for og vurdere menneskelige, arbeidsmiljømessige, etiske og økonomiske 
utfordringer i lys av gjeldende lovkrav og bedriftens og bransjens behov  

 kan kartlegge en bedrifts arbeidsbetingelser, identifisere faglige problemstillinger, utarbeide 
mål og iverksette begrunnede tiltak  

 kan innhente, formidle og presentere faglig informasjon, ideer og løsninger både muntlig og 
skriftlig 

 

Generell kompetanse  

Kandidaten…  

 kan innen gitte tidsfrister, alene og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre, 
dokumentere og levere arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor LØM-emnet.  

 kan kommunisere på en tydelig og forståelig måte, og kan utveksle faglige synspunkter med 
medarbeidere, kunder og andre interessenter 

 har kompetanse i effektiv bruk av IKT og kan bruke regneark til å løse oppgaver innenfor 
økonomistyring 

 kan utarbeide og følge opp planer 

 kan utøve personalledelse og lede medarbeidere 

 kan behandle medarbeidere, kunder og andre med respekt 

 kan utøve samfunnsansvar og bidra til organisasjonsutvikling 
  

Tema for LØM 

 

Aktuelt lovverk innenfor LØM 

 kjenne til hvilke lover som regulerer temaer regnskap, markedsføring og ledelse, skal ikke 
praktisere lovanvendelse, men kunne vite hvilke lover som finnes, www.lovdata.no 

 noe mer kjennskap om arbeidsmiljøloven, i hovedsak formål §1-1, kap 2 medvirkningsplikt, 3, 4, 6, 
10, 11, 12, 14 rekruttering, 15 nedbemanning 
 

Etikk 

 ta opp etiske problemstillinger i tilknytting til ulike temaer i LØM-emnet 
o ek; svart arbeid, underbetaling/utenlandsk arbeidskraft, mobbing, forurensning, omtale om 

konkurrenter, bestikkelser/gaver, vennetjenester, svinn mm 
o verdigrunnlag og etiske regler i bedriften 
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Situasjonsanalyse, mål, strategier, planer 

 kunne lage en enkel situasjonsanalyse for en mindre bedrift 

 gjennomføre en case-basert SOFT-analyse 

 mål; viktig i alle sammenhenger i LØM-emnet, kjenne til krav til gode mål og kunne lage noen mål 
for bedriften på ulike områder 

 strategier; i stor grad knyttet til markedsføringstemaet 

 planer: kunne lage handlingsplan for en/flere aktiviteter 
 

Faglig kommunikasjon, presentasjonsteknikk 

 tverrfaglige prosjekter med LØM/kommunikasjon/andre aktuelle fag  

 presentasjon muntlig og/eller skriftlig av oppgaver/prosjekter 
 

Bedriftsetablering 

 kjenne til AS, enkeltpersonforetak, fordeler /ulemper, kapitalbehov, økonomisk ansvar, rettigheter 
sykdom, revisjon, andre selskapsformer nevnes 

 sette opp en åpningsbalanse for en virksomhet 

 etablering av bedrift dekkes evt. av andre emner eks. nyskaping 
 
ØKONOMI 
Kostnads-, inntekts- og regnskapsforståelse 

 kunne lese, forstå og vurdere resultatregnskap og balanse 

 vite forskjell på kostnader, utgifter og utbetalinger 

 vite forskjellen på direkte- og indirekte kostnader 

 vite forskjellen på variable- og faste kostnader 

 kunne avskrive et anleggsmiddel etter saldometoden og lineært 

 enkel regnskapsføring, debet/kredit 

 gjennomføre spillet Økonomi Illustrator 
 

Regnskapsanalyse 

 kjenne til de sentrale nøkkeltallene i en regnskapsanalyse 
o minimum: 

 lønnsomhet: TK og EK-rentabilitet, kapitalens omløpshastighet, resultatgrad, 
bruttofortjeneste, driftsmargin 

 finansiering og soliditet: arbeidskapital, egenkapitalprosent, gjeldsgrad 
 likviditet: likviditetsgrad 1 og 2, lagringstid varelager, kredittid kunder, kredittid 

leverandører (kjøp/ kostnad, bare varer eller andre innkjøp) 
o  ulike ferdigmodeller for beregninger kan brukes (eks. Totland), men ikke noe krav 

 kunne vurdere bedriftens økonomiske utviklingen, og foreslå forbedringer i en bedrift med 
utgangspunkt i nøkkeltall, samt knytte nøkkeltallene til konkrete forhold i bedriften 

 ikke korrigering av regnskapstall 
 

Budsjettering 

 lage et resultatbudsjett for en mindre bedrift, avdelingsvis og samlet 

 koble resultatbudsjett mot regnskapet, og foreta budsjettkontroll og vurdere avvik samt foreslå 
tiltak 



                                                                                                  

23 

 

 sette opp et enkelt likviditetsbudsjett på bakgrunn av et resultatbudsjettet 

 vite hva et balansebudsjett er 

 kjenne til underbudsjetter 
 

Kalkyler 

 sette opp en kalkyle etter selvkost- og bidragsmetoden 

 forstå prinsippene i tilleggskalkulasjon 

 kunne beregne en tilleggssats for å sette opp en forkalkyle 

 vite forskjellen på, samt ulemper og fordeler ved selvkost- og bidragsmetoden 
 

Lønnsomhetsbetraktninger 

 nullpunkt-/dekningspunktanalyser, tegne og sette opp et dekningsdiagram 

 investeringsanalyse 
o gjøre investeringsbeslutninger basert på nåverdimetoden og internrentemetoden, kjenne 

til paybackmetoden 

 kalkulasjonsrente og risiko 

 ferdigmodeller kan benyttes til beregning (eks. Totland), men er ikke et krav 
 

LEDELSE 

Organisasjonsteori/struktur 

 klassiske og nyere organisasjonsteorier 

 organisasjonsstruktur/oppbygning/modeller 

 formell/uformell organisasjon 
 

Organisasjonsutvikling  

 kunne bruke relevant ledelsesteori til å utvikle organisasjonen 

 kjenne til begreper som kvalitetsledelse, JIT og Lean (samarbeid med logistikkfag) 
 

Motivasjonsteori 

 kunne bruke teoriene til Maslow, McGregor og Hertzberg i arbeidet med å skape motivasjon blant 
egne medarbeidere 
 

Psykososialt arbeidsmiljø (trivsel, mobbing, konflikthåndtering, stress) 

 forståelse av hvordan konflikter oppstår og kan løses 

 thorsruds psykologiske jobbkrav, arbeidsmiljøloven 

 utvikle god kommunikasjon i bedriften 
 

Organisasjonskultur 

 hvordan kan lederen utvikle god organisasjonskultur, leder som forbilde 

 gruppeteori, gruppedynamikk og subkultur 
 

Ledelse (ledelsesteorier, teamledelse) 

 situasjonsbestemt ledelse (struktur, medvirkning, forhandlingsledelse og symbolsk ledelse) 
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 forstå hva ledelse er og skillet mellom administrasjon og ledelse 

 forstå hvordan ulike individuelle personlige preferanser hos medarbeiderne må tas 

 hensyn til i utøvelse av ledelse og organisering av team 
 

Personalledelse (rekruttering, medarbeidersamtaler, oppsigelse, avskjed, permittering, 
opplæring/kompetanseutvikling) 

 kjenne til stegene i en komplett rekrutteringsprosess og være i stand til å bruke dette selv 

 kunnskap om oppsigelse, avskjed og permittering (ref. aktuelle lovverk) 

 kunne gjennomføre en medarbeidersamtale (samarbeid med HMS-faget) 

 ha et forhold til planmessig kompetansehevning i en organisasjon 
 

MARKEDSFØRING 

Kjøpsatferd i privat- og bedriftsmarked 

 kjenne til forskjellene i privat- og bedriftsmarkedet 

 kjenne til kjøpskriterier og kjøpsprosesser i ulike markedssegmenter 
 

Markedsplan 

 kjenne til minimumsinnhold i en anvendbar markedsplan 

 kunne vite betydningen av og lage gode markedsmål 

 kunne segmentere et marked ved hjelp av ulike kriterier 

 avgjøre hvilke konkurransemidler bedriften har og bør bruke i sitt markedsarbeid 
sette opp en handlingsplan/aktivitetsplan mot markedsarbeid 

 

Arbeidskrav 

• aktiv deltakelse i opplæringen 
• bidra til læring i gruppen/klassen 
• aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter 
• alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og lab-øvelser i emnet skal være 

gjennomført og godkjent 
 
Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet. 
 

Læremidler og litteratur 

Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 
 
Økonomistyring, Mette Holand og Per Høiseth, NKI-forlaget 2010, ISBN 978-83-562-7143-6 
Organisasjon og ledelse, Mette Holand og Per Høiseth, NKI Forlaget 2011, ISBN 978-82-562-7144-3 
Markedsføringsledelse, Mette Holand, NKI Forlaget 2011, ISBN 978-82-562-7145-0 
Arbeidshefte til Økonomi Illustrator, basic Learning by doing AS, Alf Kirkeberg 
(kjøpes etter avtale med faglærer) 
 

 

 Innføring i Lean, logistikk og SCM 

Emne XXXXXXX Tema 
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Innføring i Lean, logistikk og SCM (Supply chain 
management/integrert forsyningsledelse) 

(5 STP) 

Logistikk og SCM (3 STP) 

Lean (2 STP) 

Læringsutbytte  

Kunnskaper  

Kandidaten…  

 har kunnskap om lean-filosofien, logistikk og SCM, bakgrunn og hvordan det kan bidra til å 
utvikle organisasjonen  

 har kunnskap om grunnleggende innkjøps - og leverandørsamarbeid  
 har kunnskap om “grønn logistikk” i forsyningskjeden   
 har kunnskap om hvordan man kan bruke digitale verktøy for å planlegge, styre og kontrollere 

forsyningskjeden effektivt 
 

Ferdigheter  

Kandidaten…  

 kan finne og henvise til lean, logistikk og SCM teorier og –verktøy, og vurdere relevans 
til kontinuerlig forbedring og organisasjonsutvikling   

 kan gjøre rede for innkjøpsprosessen og hvordan utvikle et godt leverandørsamarbeid  
 kan gjøre rede for hvordan IKT, digitale verktøy og automatisering kan effektivisere 

verdikjeden  
 kan gjøre rede for hvorfor “grønn logistikk” er en viktig faktor i forsyningskjeden 

 

Generell kompetanse  

Kandidaten…  

 kan kommunisere og utveksle synspunkter og delta i diskusjoner om utvikling av god lean, 
logistikk og SCM praksis  

 kan vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning  
 

Tema for Innføring i Lean, logistikk og SCM 

 Innføring i begrepsdefinisjoner, Lean, Logistikk og SCM  
 lean-filosofien og dens bakgrunn  
 forsyningskjeder og ledelse  

 Innføring fra ressurs- til kundefokus og flyt i verdikjeden  
 Innføring i innkjøp og leverandørsamarbeid   
 Innføring i lager- og produksjonsstyring og returlogistikk  
 IKT, digitalisering og automatiserings verktøy inn mot Lean, logistikk og SCM  
 Innføring 5S, standard arbeidspraksis og praktisk problemløsning  
 LEAN og SCM tankegang, bruk i næringslivet gjennom eksempler som casestudier, Lean Lab, 

presentasjoner og bedriftsbesøk 
 

Arbeidskrav  

 gjennomføre avtalte innleveringsoppgaver  
 delta aktivt i gruppe- og prosjektarbeid  
 delta aktivt i tverrfaglige case / prosjektoppgaver  
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 delta på avtalte prøver  
 delta aktivt i klassen, skriftlig og muntlig  
 delta på muntlige presentasjoner  

 
Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet.  
 

Læremidler og litteratur  
Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 
 
Forsyningskjeder og logistikk, Bø, Grøndalen, Jahre, Fagbokforlaget, ISBN 9788245020120 
Lean blir norsk, Monica Rolfsen, Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1600-0 
Kompendier Lean, Mette Westgård, Fagskolen Innlandet 
 
Tilleggslitteratur: 
 
Logistikk, ledelse og marked, Banken og Aarland, Fagbokforlaget, ISBN 9788276748055 
 
 
 
 

 

 Innføring i Konstruksjon 

Emne XXXXXXX Tema 

Innføring i konstruksjon 

(10 STP) 

Mekanikk 5 STP 

Modellering og tegning 5 STP 

Læringsutbytte  

Kunnskaper  

Kandidaten…  

 har kunnskap om fagterminologi, matematiske formler og prinsipper 
for beregning, benyttet innen mekanisk konstruksjon  

 har kunnskap om tegningslesing, 3D- modellering og produksjonsunderlag, typisk 
for dokumentasjon i aktuell bransje   

 har kunnskap om utarbeidelse og oppdatering av beregninger, 3D- 

modeller/produksjonsunderlag, i henhold til aktuelle forskrifter, standarder og krav  
 

Ferdigheter  

Kandidaten…  

 kan gjøre rede for innhold og resultater i beregninger, og forklare oppsett og informasjon gitt i 
forbindelse med beregningene  

 kan gjøre rede for oppbygging av 3D- modeller, og forklare innhold og oppsett på tegninger for 
produksjon   

 Kan gjøre rede for hvordan det er tatt hensyn til aktuelle forskrifter, standarder og krav, i 
utarbeidelse og oppdatering av beregninger og produksjonsunderlag  

  
Generell kompetanse  



                                                                                                  

27 

 

Kandidaten…  

 kan kommunisere og utveksle synspunkter og delta i diskusjoner om god utforming av 
produkter, med utgangspunkt i beregninger, standarder og tegninger som foreligger  

 kan vise samarbeidsevne og ansvarlighet i teamarbeid   
 kan reflektere over økonomiske og miljømessige aspekter i eget konstruksjonsarbeid 

 

Tema for Innføring i Konstruksjon 

Mekanikk   
Beregning av statisk bestemte systemer   

 krefter og momenter etter likevektsprisippet  
 friksjonskrefter   
 tyngdepunktberegninger av sammensatte flater   
 mostands- og arealmoment  
 deformasjon ved ulike typer belastninger og sikkerheten i en konstruksjon   
 strekk-, trykk- og bøyespenninger   
 skjærspenninger og vridningsspenninger   
 knekking   
 sammensatte spenninger   

   
Dynamiske beregninger   

 treghetskrefter og treghetsmomenter, og krefter/momenter i sammenheng med likevekt 
 mekanisk arbeid, effekter og virkningsgrader   
 svingninger og resonans i et mekanisk system, kritisk turtall   

  
  
Modellering og tegning    
Utarbeide produksjonsunderlag:   

 modellere i 3D    
 utarbeide og lese aktuelle arbeids- og sammenstillingstegninger   
 anvende komponenter fra aktuelle komponentbibliotek    
 anvende relevante filformater   
 velge toleranser og pasninger ut fra tekniske og økonomiske hensyn    
 velge tekniske løsninger ut fra funksjons-, økonomi- og miljøhensyn    
 benytte forskrifter og standarder  
 anvende måleutstyr i konstruksjonsarbeidet  
 utføre 3D-printing utfra egen konstruksjon   

 
 

Arbeidskrav  

 gjennomføre avtalte innleveringsoppgaver  
 delta aktivt i gruppe- og prosjektarbeid  
 delta aktivt i tverrfaglige case / prosjektoppgaver  
 delta på avtalte prøver  
 delta aktivt i klassen, skriftlig og muntlig  
 delta på muntlige presentasjoner  

 
Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet.   
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Læremidler og litteratur  
Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 
 
Vollen Ø., Mekanikk for ingeniører- Statikk og fasthetslære, NKI forlaget 
Bergland H., Hansen J., Herø E., Tegning og dokumentasjon, Gyldendal undervisning 
Johannessen J., Tekniske tabeller, Cappelen, oppslagsverk   
Hansen H., Loretsen R., Michelsen K., Seljevoll S., Verkstedhåndboka, Gyldendal undervisning, 
oppslagsverk   
   
Programvare: Gratis studentlisens   

 Autodesk Inventor 
 

 

 Innføring i Elektroteknikk 

Emne XXXXXXX Tema 

Innføring i Elektroteknikk 

(10 STP) 

Elektroteknikk 5STP 

Tegningslesing og skjemateknikk 5STP 

Læringsutbytte  

Kunnskaper  

Kandidaten…  

 Har kunnskap om fagterminologi, formler og prinsipper for beregning og oppbygging av 
kretselementer/systemer, benyttet innen elektroteknikk  

 Har kunnskap om tegningslesing og koblingsskjemaer, typisk for dokumentasjon i aktuell 
bransje  

 kjenner til dokumentasjon fra andre relevante fagområder  

 Har kunnskap om utarbeidelse og oppdatering av beregninger og dokumentasjon, i henhold til 
aktuelle forskrifter, standarder og krav  

 

 

Ferdigheter  

Kandidaten…  

 kan gjøre rede for innhold og resultater i beregninger, og forklare oppbygging og virkemåte av 
elektriske kretselementer/systemer 

 kan gjøre rede for bruk og betydning av symboler på relevante tegninger, og forklare innhold 
og oppsett på koblingsskjemaer 

 Kan gjøre rede for hvordan det er tatt hensyn til aktuelle forskrifter, standarder og krav, i 
utarbeidelse og oppdatering av tegninger og koblingsskjemaer for elektriske systemer 

  
Generell kompetanse  

Kandidaten…  

 kan kommunisere og utveksle synspunkter og delta i diskusjoner om oppbygging av elektriske 
systemer, basert på beregninger, standarder og tegninger/koblingsskjemaer som foreligger  

 kan vise samarbeidsevne og ansvarlighet i teamarbeid   
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 kan planlegge arbeidsoppgaver innenfor elektroteknikk, og gjennomføre disse i tråd med 
gjeldende krav for arbeidet 

Tema for Innføring i Elektroteknikk 

Elektroteknikk 

 Ohms og Kirchofs lover 

 Elektrisk effekt og energi 

 Sammensatte kretser 

 Simuleringsverktøy 

 Magnetisme/ Kapasitans  

 En-fase og 3-fase vekselstrømsanlegg 

 Lover og forskrifter 

 Måleutstyr 

 

Tegningslesing og skjemateknikk 
  

 Dokumentasjon i elektriske- pneumatiske- og hydrauliske systemer   

 Dokumentasjonsverktøy og -metoder   

 Maskindirektivet, forskrifter og standarder  
 

 

Arbeidskrav  

 gjennomføre avtalte innleveringsoppgaver  
 delta aktivt i gruppe- og prosjektarbeid  
 delta aktivt i tverrfaglige case / prosjektoppgaver  
 delta på avtalte prøver  
 delta aktivt i klassen, skriftlig og muntlig  
 delta på muntlige presentasjoner  

 
Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet. 
 

Læremidler og litteratur  
Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 
 
Auli O., Elektroteknikk teknisk fagskole elektrolinje, Gyldendal AS 

Johannessen J., Tekniske tabeller, Cappelen, oppslagsverk 

Hansen H., Loretsen R., Michelsen K., Seljevoll S., Verkstedhåndboka, Gyldendal undervisning, 
oppslagsverk 

 

Programvare: Gratis studentlisens 

 PcSchematic dokumentasjonsprogram 

 Automation Studio 
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 Materialkunnskap og Industriell produksjon 

Emne XXXXXXX Tema 

Materialkunnskap og industriell produksjon 

(15 STP) 

Materiallære 3STP 

Kjemi og miljølære 3STP 

Termodynamikk 3 STP 

Produksjonsmetoder 3STP 

Vedlikehold 3STP 

Læringsutbytte  

Kunnskaper  

Kandidaten…  

 har kunnskap om fagterminologi og metoder for tilvirkning, og vedlikehold av 
produksjonsutstyr og produkter  

 har kunnskap om konstruksjonsmaterialers mekaniske og kjemiske egenskaper 

 har kunnskap om termodynamikkens grunnbegreper, og oppbygning/virkemåten til aktuelle 
energisystemer 

 har kunnskap om hvordan miljøet kan påvirkes av industriell produksjon, og kjenner til aktuelle 
lover/forskrifter som regulerer valg av materialer og produksjonsmetoder i industrien  

 

Ferdigheter) 

Kandidaten…  

 kan gjøre rede for valg av vedlikeholdsstrategier på produksjonsutstyr ut fra gjeldende krav til 
vedlikehold, og begrunne valg av produksjonsmetoder ut fra relevante kriterier for produktet 
som tilvirkes 

 kan gjøre rede for materialvalg i konstruksjoner, med utgangspunkt i geometrisk utforming, 
belastning og bruksområde 

 kan gjøre rede for hvordan termodynamiske prinsipper legges til grunn for materialvalg, og 
hvordan ulike termodynamiske egenskaper påvirker produksjonsprosesser 

 kan gjøre rede for hvordan ulike materialer, produksjonsmetoder og prosesser påvirker miljøet, 

og kan vise til aktuelle lover/forskrifter som regulerer produksjonen  

 

Generell kompetanse  

Kandidaten…  

 Kan planlegge vedlikeholdsarbeid på produksjonsutstyr, og gjennomføre dette ut fra de krav 
som gjelder for arbeidet 

 kan kommunisere og utveksle synspunkter om valg av materialer, og delta i diskusjoner 
om valg av metoder for produksjon 

 kan bidra til holdningsskapende utvikling av bedrifter, gjennom fokus på hvordan miljøet 
påvirkes av Industrielle produksjonsprosesser 

Tema for Materialkunnskap og industriell produksjon 

Materiallære 

 Aktuelle materialers oppbygging og egenskaper  
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 Materiallære stål  

 Materiallære lettmetaller (Al, Mg og Titan)  

 Andre materialer (plast, keramer og kompositter)  

 Kravspesifikasjon og valg av materialer  

 Laboratoriearbeid vektlegges, utprøving av hypoteser og teorier 
o Laboratoriemålinger 
o Bearbeiding og presentasjon av måledata 

 
Kjemi- og miljølære 

 Atomets oppbygning, atomstruktur og periodesystemet  

 Kjemiske bindinger  

 Syrer, baser og pH  

 Salter  

 Metaller – struktur og egenskaper  

 Korrosjon og overflatebehandling  

 Elektrokjemi  

 Organisk kjemi – herunder plast  

 Økologi  

 Bærekraftig utvikling  

 Luft og luftforurensning  

 Vann og vannforurensning  

 Avfallsbehandling  

 Energikilder, energibruk og energiøkonomisering  

 Livsløpsanalyser 
 
Termodynamikk 
 

 Termodynamikkens grunnbegreper, energiformer, entalpibegrepet  

 Varmeenergi, varmestråling, varmeveksling, varmeoverføring og vareomsetning  

 Praktiske energi og effektberegninger  

 Termodynamikkens 2. hovedsetning 

 Entropibegrepet, energikvalitet, energi og miljø  

 Gassteori, kretsprosesser og tilstandsendringer, fuktig luft, kompressorer, dampprosesser, 
forbrenning, kulde og varmepumpe,   

 Arbeid, energi og effektbehov  

 Tabeller for termodynamiske egenskaper  

 Oppbygging av og virkemåten til aktuelle energisystemer  

 Industriell ventilasjon-, klima-, varme og energiteknikk, beregning av energikostnader  

 Gode holdninger til valg og bruk av energi ut fra miljøhensyn 
 
Produksjonsmetoder 
 

 Støperiteknikk / støpemetoder metaller   

 Plastiske bearbeidingsmetoder metaller  

 Oppdelende bearbeidingsprosesser   

 Sammenføyende bearbeidingsprosesser   

 Sponskjærende bearbeidingsprosesser   

 Spesielle bearbeidingsmetoder   

 Tilvirkningsteknologi for plastprodukter 

 Additive tilvirkningsmetoder   
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 Data Assistert Produksjon / DAP   

 Bærekraftig og miljøvennlig produksjon 

 Kalibrering og nøyaktighet av produksjonsutstyr 

 
Vedlikehold 
 

 kunne planlegge og gjennomføre vedlikeholdsaktiviteter slik at det sikrer høy pålitelighet og 
systemtilgjengelighet. 

 krav til systemeffektivitet, pålitelighet, driftssikkerhet og tilgjengelighet 

 sammenhengen mellom pålitelighet, svikt, stopptid og vedlikeholds aktiviteter 

 mål for pålitelighet og beregning av denne for et gitt system 

 pålitelighetsdiagram med serie- og parallellsystem 

 vedlikeholds evne, vedlikeholds tilpasning og tilgjengelighet, samt aktuelle måltall og 
forbedringspotensialet 

 tilgjengelighet og årsaker til lav tilgjengelighet 

 risikoanalyser og sviktanalyser   

  

Arbeidskrav  

 gjennomføre avtalte innleveringsoppgaver 
 gjennomføre avtalte lab- øvelser 
 delta aktivt i gruppe- og prosjektarbeid  
 delta aktivt i tverrfaglige case / prosjektoppgaver  
 delta på avtalte prøver  
 delta aktivt i klassen, skriftlig og muntlig  
 delta på muntlige presentasjoner  

 
Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet. 
 

Læremidler og litteratur  
Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 
 
Corneliussen RG., Tilvirkningsteknikk, Fagbokforlaget 
Kompendium i termodynamikk, Marte Gunleiksrud, Fagskolen Innlandet 
Boye, Nils Chr., Kjemi og miljølære, Gyldendal undervisning 
kompendier vedlikehold, Mette Westgård, fagskolen Innlandet 
 

 

 Prosjekt- og kvalitetsledelse 

Emne XXXXXXX Tema 

Prosjekt- og kvalitetsledelse 

(10 STP) 

Prosjektledelse 3STP 

HMS- ledelse 3STP 

Kvalitetsledelse 4STP 

Læringsutbytte  

Kunnskaper  
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Kandidaten…  

 har kunnskap om metodikk for styring, organisasjon og ledelse av prosjekter som er typisk 
innen aktuell bransje   

 har kunnskap om relevante standarder og systemer  

 har kunnskap om grunnleggende prosesser og tiltak for å sikre riktig kvalitet og HMS  
 

Ferdigheter  

Kandidaten…  

 kan etablere, lede, gjennomføre og evaluere et prosjekt   

 kan planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter som sikrer tilsiktet kvalitet   

 kan planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak for å forhindre skade på personell, materiell og 
miljø  

  
Generell kompetanse  

Kandidaten…  

 kan delta i prosjekter som leder eller deltager og vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til 
refleksjon og kritisk tenkning.   

 kan bidra til holdningsskapende utvikling av organisasjonen innenfor HMS- og kvalitetsledelse   

 kan innføre nødvendige rutiner og prosedyrer for alle tre temaer    
 

Tema for Innføring i Prosjekt- og kvalitetsledelse 

Prosjektledelse 

 Prosjektbegrepet  

 Prosjektadministrasjon  

 Initiering av prosjekter  

 Målformulering  

 Planlegging  

 Oppfølging og avslutning  

 Organisering  

 Ledelse, samarbeid og kommunikasjon  

 Kreativitet og kreativ problemløsning  

 Informasjonsvirksomhet  

 Risikostyring  

 Databasert prosjektstyringsverktøy (skolen benytter MS-Project) 
 
Kvalitetsledelse 
 

 Fagterminologi  
 ISO kvalitetsstandarder og -sikringssystem   
 Produkt-, prosess- og utnyttelsesrelaterte tap  
 Dokumentasjon av kvalitetstap   
 Kontinuerlig forbedring   
 Relevante styringsverktøy  
 Statistikk og kvalitetskontroll  
 Kvalitet, kunde og samfunn 
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HMS- ledelse 
 

 Arbeidsmiljøfaktorer   
 Aktuelle krav, lover, regler og standarder   
 Ergonomi og belastningsskader   
 Kjemiske stoffer og HMS-datablad   
 Mobbing, stress og andre psykososiale forhold   
 Risikovurdering, handlingsplan og sikker jobbanalyse   
 Rapportere arbeidsulykker, skader og nestenulykker   
 Tilrettelegging og samarbeid med NAV   
 Bærekraftig materialbruk, utslipp og avfallshåndtering   
 

Arbeidskrav  

 gjennomføre avtalte innleveringsoppgaver  
 delta aktivt i gruppe- og prosjektarbeid  
 delta aktivt i tverrfaglige case / prosjektoppgaver  
 delta på avtalte prøver  
 delta aktivt i klassen, skriftlig og muntlig  
 delta på muntlige presentasjoner  

 
Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet. 
 

Læremidler og litteratur  
Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 
 
Westhagen, Prosjektarbeid - Utviklings- og endringskompetanse, Gyldendal Akademisk   
Christensen, Wigen: Microsoft Project 2013, DataPower Learning   
Hovland, Kirkenberg, Project Illustrator, grunnmodul, Learning by doing AS   
  
Programvare: Gratis studentlisens   

 MS Project  
 
 

 

 Lean, logistikk og SCM mot produksjon og servicelogistikk 

Emne XXXXXXX Tema 

Lean, logistikk og SCM mot produksjon og 
servicelogistikk 

(15 STP) 

Logistikk og SCM (8 STP) 

Lean (4 STP) 

Kostnadsstyring (3STP) 

Læringsutbytte  

Kunnskaper 

Kandidaten…  

 har kunnskap om lean-, logistikk- og SCM’s strategiske betydning i arbeidet med forbedring av 
lønnsomhet og som konkurransefortrinn i hele forsyningskjeden  

 har innsikt i kundebehov, salg/forhandlinger og innkjøpsledelse mot leverandørutvikling  
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 har kunnskap om bruk av lean-, logistikk- og SCM i lager og lagerstyring, prognoser 
og i planlegging av produksjon av varer- og tjenester  

 har kunnskap om og kan vurdere bruk av lean-, logistikk- og SCM som 
gir økonomisk lønnsomhet i verdikjeden  

 har innsikt i bruke av digitale verktøy for å planlegge, styre og kontrollere verdikjeden effektivt 
 

Ferdigheter 

Kandidaten…  

 kan gjøre rede for hvordan verdikjeden fungerer og hvordan man kan lede og 
forbedre verdikjeden  

 kan gjøre rede for produksjonsformer, produksjonsstyring og modeller for å effektivisere 
organisasjonen og kundefokus   

 kan reflektere over prognoser/budsjetter, planlegging, kompetanse, layout, 
prosessdesign, teknologi og kapasiteter    

 kan gjøre rede for og utvikle, og kartlegge måltall for å identifisere 
effektiviseringstiltak i verdikjeden og forsyningskjeden   

 

Generell kompetanse 

Kandidaten…  

 Kan utføre og lede arbeid/prosjekter med Lean, logistikk og SCM som en konkurransefaktor i 
arbeidslivet etter etiske retningslinjer, virksomheten og kundens behov og myndighetenes 
krav  

 kan bidra til organisasjonsutvikling gjennom å analysere prosesser og forsyningskjeder ved bruk 
av fagkunnskap innen Lean, logistikk, SCM og kostnadsstyring  

 kan utveksle synspunkter i hvordan digitale verktøy og miljø kan være en viktig drivkraft for 
utvikling av forsyningskjeden 

 

Tema for Lean, logistikk og SCM mot produksjon og servicelogistikk 

 Organisering av Lean, SCM og logistikk i forsyningskjeden, inn mot strategien    

 Kunde- og markedsorientert logistikk inn mot prognoser og produksjonsplanlegging  
o produksjonsøkonomi gjennom verdikjeden  
o fastsetting av tidsforbruk, lærekurver  
o kostnadsforståelse 
o KPI  
o Kalkyler, driftsbudsjett og -regnskap  
o investeringsanalyser   

 Innkjøp og leverandørprosessen, strategisk og taktisk opp mot salg- og forhandlingsteknikk   

 Hvordan skape en lærende organisasjon med fokus på kontinuerlig forbedring gjennom LEAN, 
logistikk og SCM tankegang 

o lede produksjon  
o kundekrav, kvalitet, kostnadseffektivitet  
o offentlig krav og HMS  
o Lean prosesser og verktøy som anvendes  
o Six sigma  
o PDCA  
o A3  
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 Hvordan utvikle prosessdesign, prosessteknologi, layout /flyt og optimal kapasitetsutnyttelse 
ved bruk av LEAN, logistikk og SCM  

o verdistrømanalyse/visualisering  
o Standard arbeidspraksis  
o Praktisk problemløsning  

 Ulike produksjonsformer, produksjonsstyring og styringsmodeller ved bruk av 
LEAN, logistikk og SCM  

o lede og kontrollere produksjon iht. kostnadskalkyler, kundekrav, kvalitet og HMS   
o målstyring og tapsanalyse  

 Overall Equipment Effectiveness (OEE)  

 SMED  

 Effektiv lagerdrift ved bruk av LEAN, logistikk og SCM tankegang  
 IKT, digitalisering og automatiserings verktøy inn mot Lean, logistikk og SCM knyttet opp mot 

bærekraftig effektiv produksjons- og servicelogistikk   
 Hvordan miljøet påvirkes av kundens behov, virksomhetens drift og offentlig krav  

 

Arbeidskrav  

 gjennomføre avtalte innleveringsoppgaver  
 delta aktivt i gruppe- og prosjektarbeid  
 delta aktivt i tverrfaglige case / prosjektoppgaver  
 delta på avtalte prøver  
 delta aktivt i klassen, skriftlig og muntlig  
 delta på muntlige presentasjoner  

 

 Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet.   

 

Læremidler og litteratur  
Boklister pr studium ajourføres før hver studiestart og legges ut på skolens nettsider. 
 
Forsyningskjeder og logistikk, Bø, Grøndalen, Jahre, Fagbokforlaget, ISBN 9788245020120 
Lean blir norsk, Monica Rolfsen, Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1600-0 
Kompendier Lean, Mette Westgård, Fagskolen Innlandet 
 
Tilleggslitteratur: 
 
Logistikk, ledelse og marked, Banken og Aarland, Fagbokforlaget, ISBN 9788276748055 
 

 

 Industriell digitalisering 

Emne XXXXXXX Tema 

Industriell digitalisering 

(15 STP) 

Robotisering/ Automatisering (10STP) 

Produksjonsutvikling (2STP) 

Innovasjon(3STP) 

Læringsutbytte  

Kunnskaper  
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Kandidaten…  

 Har kunnskap om automasjonsteknikk, og utarbeidelse av styrings- og 
kommunikasjonssystemer for automatiserte anlegg 

 Har kunnskap om utviklingsprosesser typisk for automatisert industri, og utarbeidelse av 
dokumentasjon i henhold til aktuelle forskrifter, standarder og krav 

 Har kunnskap om fremtidsrettede teknologier, og implementering i nye og eksisterende anlegg 

 Har kunnskap om feilsøking i styrings- og kommunikasjonssystemer 

 

Ferdigheter  

Kandidaten… 

 kan gjøre rede for oppbygging av styrings- og kommunikasjonssystemer for automatiserte 
anlegg 

 kan gjøre rede for aktiviteter i utviklingsprosessen, og forklare hvordan innhold i utarbeidet 
dokumentasjon tilfredsstiller aktuelle forskrifter, standarder og krav 

 Kan reflektere over valg av ulike teknologiske løsninger, og forklare fordeler/ulemper ved 
implementering i automatiserte anlegg   

 kan gjøre rede for funksjonsfeil i styrings- og kommunikasjonssystemer 

  
Generell kompetanse  

Kandidaten… 

 kan utveksle synspunkter om oppbygging av styrings- og kommunikasjonssystemer i 
automatiserte anlegg 

 kan planlegge utviklingsarbeid med automatiserte anlegg, og ta en ledende rolle i 
utviklingsprosessen 

 kan delta i diskusjoner om valg av teknologiske løsninger, og implementering i styrings- og 
kommunikasjonssystemer 

 kan utveksle synspunkter om feilkilder i automatiserte anlegg  

Tema for Innføring i Industriell digitalisering 

 
Robotisering/Automatisering 
  

 Logikk  
 PLS og robot kommunikasjon  
 Programmering av enkle kretser   
 Pneumatikk og hydraulikk  
 Symboler og skjemateknikk  
 Systemforståelse  
 Komponenter   
 Kommunikasjon 
 Måleteknikk  

  
Produksjonsutvikling  
 

 samkjøring og forståelse av automatiserte prosesser  
  
Innovasjon 
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 VR/AR teknologi 
 Digital tvilling    
 kommunikasjon og skyløsninger  

 

Arbeidskrav  

 gjennomføre avtalte innleveringsoppgaver  
 delta aktivt i gruppe- og prosjektarbeid  
 delta aktivt i tverrfaglige case / prosjektoppgaver  
 delta på avtalte prøver  
 delta aktivt i klassen, skriftlig og muntlig  
 delta på muntlige presentasjoner  

 
Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet. 
 

Læremidler og litteratur  
Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 
 
Hanssen D. H., Programmerbare logiske styreinger basert på CoDeSys, Fagbokforlaget  
Brovold Y., Kompendium i Automatisering/Robotisering, Fagskolen Innlandet  
Hydraulikk, NKI forlaget   
  
Programvare: Gratis studentlisens   

 PcSchematic  
 Microsoft Visio  
 Robotstudio, ABB  
 CoDeSys PLS  
 IxDeveloper HMI, Beijer electronics    

 
 

 

 Hovedprosjekt 

Emne XXXXXXX Tema 

Hovedprosjekt 

(10 STP) 

 

I tillegg er 2 stp yrkesrettet kommunikasjon 
avsatt til hovedprosjektet 
 

Økonomi 

Risikovurdering 

Prosjektstyring 

Temaarbeid 

Rapportering og rapportskriving 

Dokumentasjon 

Læringsutbytte  

Kunnskaper  

Kandidaten…  

 har kunnskap om hvordan man skriver en rapport om et prosjekt 

 har særskilte kunnskaper om et selvvalgt tema med en problemstilling innenfor fordypningen 
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 har kunnskap om hvordan man innhenter informasjon om tema for et hovedprosjekt 

 har kunnskap om sammenhengen mellom teori og praksis 

 kjenner til bransjen/yrker som er knyttet til tema i hovedprosjektet 

 kan forklare de etiske, juridiske og økonomiske forutsetningene som gjelder for arbeidet 
 

Ferdigheter  

Kandidaten…  

 kan gjøre rede for valg av tema for hovedprosjekt 

 kan identifisere, kartlegge og vurdere en faglig problemstilling 

 kan delta i teamarbeid, planlegge, kommunisere og presentere prosjektarbeid og resultat 

 kan skrive en prosjektrapport 

 kan drøfte sammenhengen mellom teori og praksis 

 kan reflektere over eget prosjekt og justere dette under veiledning av fagfolk 

 kan finne og henvise til informasjon og fagstoff for å vurdere relevansen til en problemstilling i 
et prosjekt 

  
Generell kompetanse  

Kandidaten…  

 kan planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid alene og som deltaker i gruppe i tråd med 
formelle og etiske krav og retningslinjer 

 har utviklet en bevissthet rundt prosjektarbeid og kan fordype seg i tema som danner grunnlag 
for prosjektet, samt tenke kreativt og nyskapende 

 kan utføre et prosjektarbeid i tråd med bedrifter eller arbeidsgivers behov  

 kan utveksle synspunkter med andre i team eller bedrift og delta i diskusjoner om utvikling av 
et prosjekt 

Tema for hovedprosjekt 

 kompetanse og kunnskaper om prosjektarbeid som arbeidsform i fremtidige arbeidssituasjoner 

 ansvar for egen læring, fordeling og samordning av arbeid i team, samt øving i kommunikasjon 
og 

 presentasjon av eget arbeid 

 gi øving i kreativitet og kreativ problemløsing 

 planlegge, styre og gjennomføre nåsituasjonsbeskrivelse og analyse av prosjektbedriften 

 utvikle og dokumentere produkter eller tjenester i dialog med oppdragsgiver og andre aktører 

 bruke erfaringer, kunnskaper, ferdigheter og holdninger i praktisk prosjektarbeid 

 fordype seg i aktuelle fagemner som er nødvendig for å løse prosjektoppgaven og utvikle 
kreativitet og nytenkning 

Sentrale momenter: 

 Prosjektstyring 

 Teamarbeid 

 Rapportering og rapportskriving 

 Dokumentasjon 

 Nyskapning og entreprenørskap 
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 Presentasjon 

 

Arbeidskrav  

Følgende arbeidskrav gjelder: 

 Statusrapporter 

 Framdriftsplan og logg 

 Framføring av prosjekt 

 Oppsummeringsnotat med refleksjon 

 Prosjektrapport 

Alle arbeidskrav utføres og leveres til avtalt tid 

Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet. 
 

Læremidler og litteratur  
Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 
 

Andersen, Schwencke, NKI forlaget, Prosjektarbeid –en veiledning for studentene, 5. utgave, 2020 

 

 

6 Endringslogg 

 


