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Informasjon i forbindelse med koronaviruset og Covid-19-pandemien 

For å stoppe videre spredning av Covid-19 (koronaviruset) har Helsedirektoratet fattet vedtak 

om stenging av alle utdanningsinstitusjoner. Det inkluderer alle private og offentlige 

fagskoler, og betyr at all undervisning hvor studentene er fysisk tilstede, stoppes midlertidig. 

 

For ansatte ved fagskolene viser vi til rådene fra Helsedirektoratet om at alle som kan, bør 

jobbe hjemmefra. Departementet forutsetter at fagskolene til enhver tid, på lik linje med 

andre utdanningsinstitusjoner, forholder seg til rådene fra Folkehelseinstituttet for å 

forebygge spredning av smitte.  

 

Kunnskapsdepartementet anbefaler alle fagskolene å ha en tydelig kriseledelse i denne 

situasjonen, for å sikre god håndtering av virusutbruddet for virksomheten, og for planlegging 

av aktivitet fremover.  

 

Godkjenning for alternative lærings- og vurderingsformer 

Fagskolenes akkrediteringer begrenser i utgangspunktet deres handlingsrom når det gjelder 

undervisningsform (nettbasert eller stedbasert), vurderingsformer, krav til praksis mv. Det 

viktige nå er at studentene får den undervisningen som skal til for at de kan oppnå 

læringsutbytte for utdanningen, og kunne få vitnemål. 

 

NOKUT vil sørge for at fagskolene får midlertidig fullmakt til selv å vurdere og fastsette hvilke 

undervisningsformer og læringsaktiviteter, herunder eventuell praksis, som bør brukes for å 

oppnå læringsutbyttet. Det samme gjelder for eksamens- og vurderingsformer. Det 

innebærer å gi åpning for at utdanninger som er akkreditert som stedbaserte utdanninger 

kan gjennomføres som nettundervisning. Det vil ikke være nødvendig å søke eller melde fra 

til NOKUT om endringer.  
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Det er viktig at studenter ikke forsinkes unødig i utdanningen på grunn av virusutbruddet. 

Departementet oppfordrer fagskolene til å planlegge for ulike scenarioer fremover slik at alle 

studenter så langt det er mulig kan fullføre utdanningene sine med alt det faglige det 

innebærer, eksempelvis undervisning, prøver, praksis og eksamen. Dette betyr blant annet å 

forberede alternative måter å gjennomføre eksamen på, slik som hjemmeeksamen eller 

muntlig eksamen over nett.  

 

Departementene oppfordrer også fagskolene til å planlegge videre fremover, og vurdere 

hvilke utfordringer som kan oppstå i forbindelse med opptak av nye studenter, for eksempel 

ved gjennomføring av opptaksprøver eller utveksling.  

 

Departementet vil sammen med NOKUT løpende vurdere behovet for tilpasninger i vårt 

regelverk eller andre tiltak for å møte utfordringer knyttet til koronasmitten, med de eventuelle 

begrensninger som følger av internasjonale avtaler og regelverk. 

 

NOKUT er kontaktpunkt 

NOKUT er kontaktpunkt for fagskolene i denne situasjonen, og de vil ha oppdatert 

informasjon for fagskoler og fagskolestudenter på sine nettsider på www.nokut.no.  

 

Med hilsen 

 

 

Morten Rosenkvist 

ekspedisjonssjef 

 

 

Inger Marie Skinderhaug 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 

Kompetanse Norge 

Nasjonalt fagskoleråd 

Organisasjon for norske fagskolestudenter 

Fylkeskommuner, inkl. Oslo kommune 

Statens lånekasse for utdanning 

Utdanningsdirektoratet 

  Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 

  Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 

  

http://www.nokut.no/
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Adresseliste 

 

AOF Hordaland - Sogn og 

Fjordane 

   

AOF VESTLANDET    

AOF ØSTFOLD    

Art Complexion Make Up skole AS    

Beverage Academy AS    

Bodin videregående skole og 

maritime fagskole 

   

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 

UTDANNINGSADMINISTRASJON 

   

Bårdar Akademiet AS    

Chr. Thams Fagskole    

Designinstituttet    

Det tverrfaglige kunstinstitutt    

EMERGENCE SCHOOL OF 

LEADERSHIP AS 

   

European Helicopter Center    

Fagskolen for bokbransjen    

Fagskolen i Hordaland    

Fagskolen i Kirkenes for Anlegg 

og Bergverk 

   

Fagskolen i Kristiansand    

FAGSKOLEN I KRISTIANSUND    

Fagskolen i Møre og Romsdal    

Steinkjer fagskole Fagskolen i 

Nord-Trøndelag 

   

Stjørdal fagskole Fagskolen i 

Nord-Trøndelag 

   

FAGSKOLEN INNLANDET    

FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS    

Fagskolen Rogaland    

Fagskolen Rogaland v/SOTS    

FAGSKOLEN TINIUS OLSEN    

Fagskolen Troms    

Fagskulen i Sogn og Fjordane    

Fashion Mode as    

FOLKEUNIVERSITETET SØR-

ØST 

   

Folkeuniversitetet Øst    

FREDRIKSTAD FAGAKADEMI 

AS 

   

Frelsesarmeens Offisersskole AS    
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Hadsel videregående skole og 

fagskole 

   

HALD INTERNASJONALE 

SENTER AS 

   

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET    

Idefagskolen    

Image People AS    

Institutt for helhetsmedisin    

INTERNATIONAL STUNT 

ACADEMY AS 

   

IT-Akademiet Fagskole AS    

Kunst & Design College    

KUNSTFAGSKOLEN I BERGEN    

Kunstskolen i Stavanger AS    

Levanger fagskole    

Level utdanning AS    

Lofoten maritime fagskole    

LOFOTEN 

REISELIVSFAGSKOLE 

   

Luftfartsskolen AS    

LUKAS STIFTELSEN    

MEDLEARN AS    

Menighetsbibelskolen    

MENKO UNDERVISNING AS    

MUSIKKTEATERHØYSKOLEN 

AS 

   

NARVIK VIDEREGÅENDE 

SKOLE 

   

NKI FAGSKOLER AS (1)    

Nordic Business Institute Norge 

AS 

   

Nordkapp maritime fagskole og 

videregående skole 

   

Nordland fagskole i helse og 

sosialfag 

   

avd. Narvik Nordland Fagskole i 

helse- og sosialfag 

   

Nordland kunst- og filmhøgskole    

NORGES GRØNNE FAGSKOLE - 

VEA 

   

Norges Interiørskole AS    

NOROFF FAGSKOLE AS    

Norsk fagskole for lokomotivførere    
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Norsk fotofagskole AS    

Norwegian Drilling Academy AS    

NSKI HØYSKOLE AS    

OSLO KOMMUNE 

UTDANNINGSETATEN 

   

PILOT FLIGHT ACADEMY AS    

Sandnessjøen videregående skole 

og fagskole 

   

SOMMER SOM VINTER AS    

Stiftelsen Einar Granum 

Kunstfagskole 

   

Stiftelsen Fabrikken Asker 

kunstfagskole 

   

Stiftelsen Norges Byggskole    

STIFTELSEN NORSK 

HESTESENTER 

   

Stiftelsen Rogaland Kurs- og 

kompetansesenter 

   

STIFTELSEN TISIP    

STIFTELSEN ÅLESUND 

KUNSTSKOLE 

   

STJØRDAL FAGSKOLE    

STUDIEFORBUNDET AOF 

NORGE (1) 

   

SYKEHUSET I VESTFOLD HF 

NASJONAL 

KOMPETANSETJENESTE FOR 

ALDRING OG HELSE - 

FAGSKOLEN 

   

SØRLANDETS FAGSKOLE (1)    

Tone Lise akademiet AS    

TRONDHEIM FAGSKOLE    

Tunsberg Medisinske Skole AS    

YTRE NAMDAL FAGSKOLE 

NAUTISK LINJE 

   

 


