


Inkludering og tilrettelegging i fagskolen 

Studentfokus i læringsmiljøarbeidet 

Annelise Kiønig - rektor 



Fagskolen Kristiania 

 Del av Høyskolen Kristiania 

 Stiftelse med 105 års historie 

 Universitetsambisjon mot 2030 

 Skal tilby studier fra fagskole til doktorgrad 



Fagskolen i tall 

 Ca. 1100 studenter 

 29 studier 

 Over 60 ansatte 

 Oslo / Bergen / Nettstudier 



Fagområder 

 Design, kommunikasjon og teknologi 

 Økonomi og administrasjon 

 Helse og oppvekst 



https://www.youtube.com/watch?v=v86eDqLpFjY


l,.K-1 Høyskolen 
~ Kristian ia 

For studen ter Stude ntblogg Akt ualt Berge n Oslo Forskn i,ng Om oss Q EN B 

Bachelor Master Årsenhet Videreutdann ing Westerda ls Fags'kole Nettstud ier 

Tilrettelegging i 
studiehverdagen 
Har du behov for tilre tt e legging i din studiehverdag? 

Stude nter som har fu nksjons nedsettelse, dys leksi e ller plager so m medfø rer en ulempe i 

stud iesituasjone n kan få ti lrettelegging i stud iehverdagen og ti l eksamen . Gjen nom samtaler 

med deg kartl egger vi d itt behov fo r t ilrett e legg ing. Vi kan være behjelpe lig med å ta konta kt 

med fagmi ljøe ne og and re akt uelle ins tans er de rsom du har behov fo r det. Det er vikt ig at du 

tar kon takt med oss så snart som mulig slik at vi samme n kan finne gode løsn inger. 

Søk st ud 1eplass F1tm ditt st udi um 

(1,K.I Fagskolen 
~ Kristiania Førstelinje 

 Avdeling for 

studentoppfølging 

 Basert på at studenten selv 

tar kontakt 

 Tar utgangspunkt i den 

enkelte students behov 

 Samme prosedyrer for 

Fagskolen og Høyskolen 

Kristiania 



Kristiania .... 

Tilrettelegging 
i studiehverdagen 
Avdeling lo, studentoppfolgng 

Fagskolen 
Kristiania .... Typer tilrettelegging 

Tilrettelagt eksamen 
Forlenget tid 
Bruk av PC 
Mulighet til å sitte på mindre rom 

Det stille rommet 
Sofa + bord. Kan også brukes til bønne-rom 

Permisjon 
 I henhold til Fagskoleloven 
+ tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art 

Fysisk tilrettelegging 
Rullestol 
Synshemmede 
Hørselshemmede 

Lånekassen 

SIO/Sammen 



Mentorordning: 

 For studenter som trenger 
praktisk bistand og veiledning 
for å mestre utdanningsløpet 
sitt 

 Finansiert av NAV 

 Medstudent er mentor 

 Gjennomført for første gang 
denne våren 



Fagskolen 
Kristiania .... Sosialrådgiver 

Tilgjengelig for alle studenter 

Lavterskeltilbud 

Kan booke time 

Flere samtaler og oppfølging ved behov 

Sparringspartner for fagmiljøet i utfordrende 
klassesituasjoner 

Stor pågang 



I klasserommet: 

 Fagansvarlig har ansvar for å 

tilrettelegge 

læringssituasjonen 

Mange lærere med formell 

pedagogisk kompetanse 

 Ped-kurs for nyansatte 

lærere, workshops og 

veiledning 

 Kan få veiledning fra avdeling 

for studentoppfølging 
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