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Dispensasjonsregel i fagskoletilsynsforskriften på grunn av tiltak for å hindre
spredningen av korona
Regjeringen har bestemt at alle fagskoler skal holde stengt til og med 26. mars. Dette kan forlenges.
Vedtaket betyr at all fagskoleundervisning der studentene er fysisk tilstede, stoppes midlertidig.
Studentene skal ikke være på skolen/campus.
I perioden med stenging eller andre smitteverntiltak på grunn av koronaviruset, må fagskolene finne
andre måter å organisere undervisningen, vurdering mv.
Ny regel gjør det mulig å avvike fra akkrediteringen
For at de berørte fagskolene skal få til dette, har NOKUT i dag vedtatt en ny forskriftsregel. Det er en
dispensasjonsregel slik at fagskolene kan gjøre nødvendige unntak fra akkrediteringen til den enkelte
utdanningen. Institusjonene kan gjøre de endringene i undervisningsform og læringsaktiviteter mv.
som er nødvendig for å etterkomme stengevedtaket, samtidig som studentene kan oppnå
læringsutbytte denne våren.
Grensene for hvilke endringer som kan gjøres er:
-

Endringen må være nødvendig for å etterkomme stengepålegget eller andre koronarelaterte
pålegg fra myndighetene.

-

Fagskolen kan ikke gjøre endringer i det samlede læringsutbyttet for utdanningen.

-

Fagskolen kan ikke gjøre unntak fra krav som følger av nasjonale eller internasjonale
standarder, konvensjoner og avtaler som skal tilfredsstille kravene i disse.

Dispensasjonsregelen er ny § 3-9 i fagskoletilsynsforskriften.
Mulighet til å endre undervisningsform, herunder praksis, vurderingsform mv.
Dispensasjonsregelen gjør det mulig for fagskolen selv å vurdere og bestemme hvilke
undervisningsformer og læringsaktiviteter, også eventuell praksis, som skal brukes for å oppnå
læringsutbytte denne våren. Det innebærer f.eks. at utdanninger som er akkreditert som stedbaserte
utdanninger kan gjennomføres med nettundervisning. Det samme handlingsrommet gjelder for
eksamens- og vurderingsformer.
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Det viktige er at studentene får den undervisningen som skal til for at de kan oppnå læringsutbytte for
utdanningen. Vi oppfordrer fagskolene til å samarbeide og sammen finne gode løsninger.
Vitnemål
Dispensasjonsregelen gjør det mulig for fagskoler å skrive ut vitnemål selv om forutsetningene i
fagskolens akkreditering knyttet til undervisningsform, praksis, eksamen mv. ikke oppfylles denne
våren. Studentene må fortsatt ha bestått/oppnådd læringsutbyttet for å få vitnemål. Om studenten har
oppnådd læringsutbyttet er en faglig vurdering som må gjøres lokalt.
Rapportering til NOKUT
Det er ikke nødvendig å søke eller melde fra løpende til NOKUT om endringer fagskolene gjør etter
dispensasjonsregelen. NOKUT vil i løpet av våren be fagskolene rapportere inn hvilke endringer som
er gjort. Det vil komme egen informasjon om dette.
Informasjon for fagskoler og fagskolestudenter
NOKUT vil fortløpende oppdatere informasjon for fagskoler og fagskolestudenter på www.nokut.no,
Facebook og Twitter. Vi har en egen side for spørsmål og svar om koronavirus for fagskoler og
fagskolestudenter.
NOKUT svarer på fagskolespørsmål via fagskole@nokut.no.
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