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Eyde - klyngen 

• En klynge for prosessindustrien på 

Sørlandet som jobber sammen for 

en bærekraftig og 

konkurransedyktig industri.

• Etablere gode samarbeidsrelasjoner 

og møteplasser for 

prosessindustribedrifter og 

leverandører  til disse.

• Kompetansegrupper

• faglige møteplasser 

og læringsarenaer for ansatte i 

medlemsbedriftene. 

• behov fremkommer, erfaringer deles 

og lærdom tilegnes.



Hvorfor medlemskap i Eyde- klyngen?
Sørlandets fagskole ble formelt medlem i klyngen høsten 2015

• En viktig kunnskapsbase

• Flere medlemsbedrifter er verdensledende på sine fagfelt

• Utviklingstrender som blir presentert er reelle for næringslivet, og gir viktige 

innspill til fagskolens kunnskapsbase

• Koordinerer forskning, utviklings og innovasjons-prosjekter

• Det sikrer at fagskolen får tilgang til, men også mulighet til å delta i 

utviklingsarbeid for å øke den teknologiske kompetanse

• Etablerte kompetansegrupper 

• Faglærere kommer tett på faget – fagpersoner i bedriften

• Effektiv organisering
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Utvikle ny utdanning  – Prosessindustri+  

• Behov for ny kompetanse

• Involvering/eierskap til prosjektet

• Eyde- klyngen – «eier» av prosjektet

• Deltakere: fagarbeidere, ingeniører og ledelse 

• Fagskolen
• Deltakere: faglærere og ledelse

• Fra ide til læringsutbyttebeskrivelser 

- Samlinger –workshops 

- Bedriftenes behov for kompetanse

- Fagskolens utdanningsfaglige kompetanse



«Studieplan» Prosessindustri+

• 1 års studium – 60 sp.

• Gjennomføres på deltid over 2 år

• En dag i uka + samlinger

• Undervisning på fagskolen 

• Undervisning – omvisning- lab i aktuelle 

kjernebedrifter

• MIL-laben

• Fagskolen/fagansvarlig har det 

utdanningsfaglige ansvaret  

• Involverte i utdanningen

• Ressurspersoner fra Eyde-klyngen 

• Faglærere fra fagskolen

• Andre eksterne forelesere



Videre samarbeid om Prosessindustri+

• Fagskolen er «eier» av utdanningen

• Ansvarlig for å tilby relevant utdanning av høy kvalitet

• Videre utvikling av studieplanen sikres gjennom fagskolens 

kvalitetssystem

• Eyde – klyngen har behov for at utdanningen til en hver tid 

er  relevant 

• Viktig kunnskapsbase i videre utvikling av utdanningen

• Forpliktet seg v. kontrakt 

• Hovedmål 

• Tilby utdanning som prosessindustrien  har behov for


