HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING
Tekniske fag
Maritime fag
Helse- og oppvekstfag
Veiledning av lærlinger
fagskoleniagder.no

Velkommen til vår nye campus
Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning. For å komme inn på Fagskolen i Agder må man ha
bestått videregående yrkesfaglig opplæring eller ha tilsvarende realkompetanse. Studiene
tilbys på heltid, deltid eller som nettstudium, og kan gi fra 30 til 120 studiepoeng.
Våren 2022 står vår nye, moderne skole klar i Grimstad – klar til studiestart august 2022.
Bygget kan huse 550 studenter og 50 ansatte. Bygget vil være et plusshus som produserer
mer energi enn bygget vil forbruke, og det har vært sterkt fokus på innovative løsninger.
Energidata for systemet blir tilgjengelig og kan kobles opp mot undervisningen.
Vi får samlet et godt og bredt fagmiljø i et bygg med gode fasiliteter, slik som moderne flerbruks laboratorier og gode læringsarenaer. Skolen ligger i nærheten til Universitetet i Agder,
Senteret for e-helse, MIL og pilot-laben til Morrow, noe som gir gode muligheter for spennende
samarbeid.
– Dette skal bli en god læringsarena for studenter som skal ta høyere yrkesfaglig utdanning i
Agder. Vi ligger sentralt i Agder og i Grimstad, så det er jeg veldig fornøyd med, sier rektor ved
Fagskolen i Agder, Gunnbjørg Tveiten Engehagen.
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Samordna opptak
For å søke opptak til fagskolen
søker man via Samordna opptak
(SO). Dette er fellesportalen for å
søke opptak til høyere utdanning i
Norge.
Her finner man hvilke opptakskrav
som gjelder for de enkelte studier.
www.samordnaopptak.no

SØKNADSFRIST
15. APRIL

Statens
lånekasse
for utdanning

Som student ved fagskolen
har du rett til å søke stipend
og lån i lånekassen.
www.lanekassen.no

T E K N I S K E FA G

BYGG

ELKRAFT

Varighet: 2 år på heltid eller 4 år deltid.
Antall studiepoeng: 120
Innen dette fagområdet skjer utviklingen raskt, og du
vil ved denne utdanningen få oppdatert kompetanse
slik at du som fagskoleingeniør er klar for mange
spennende arbeidsoppgaver.
Etter endt utdanning kan du jobbe med:
byggesaksbehandling, prosjektledelse, bygg og
anleggsledelse, eiendomsforvaltning, konsulentvirksomhet, salg, oppmåling, offentlig byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet.
Opptakskrav: fagbrev som tømrer, betongfagarbeider, anleggsmaskinfører eller tilsvarende.
Se Samordna opptak for flere aktuelle fagbrev.

Varighet: 2 år på heltid eller 4 år deltid.
eller 3 år nettstudium.
Antall studiepoeng: 120
Dette studiet gjør deg kvalifisert til arbeid innen teknikerog ingeniørjobber både i offentlig og privat sektor.
Etter endt utdanning kan du jobbe med:
å lede og være ansvarlig for planlegging, vedlikehold
og installasjon av elektriske anlegg. Du kan også gå
videre for å bli godkjent installatør, være ansvarlig
driftsleder, prosjektleder og tilsynsinspektør.
Opptakskrav: fagbrev som elektriker, energimontør,
automatiker eller tilsvarende.
Se Samordna opptak for flere aktuelle fagbrev.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle
typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt,
pukk og grus.
På Sørlandet driver vi byggevirksomhet for private og offentlige kunder.
Virksomheten bygger boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg.

- sammen bygger vi fremtiden
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T E K N I S K E FA G

MEKATRONIKK

AUTOMATISERING

Varighet: 2 år på heltid eller 4 år deltid.
Antall studiepoeng: 120
Dette faget kombinerer mekanikk, elektronikk og
datateknikk og rekrutterer både fra elektro-,
automasjons- og maskinfagene.
Etter endt utdanning kan du jobbe med:
utvikling, drift og vedlikehold av automatisert industri.
Kompetanse med tverrfaglig anvendelse er etterspurt
i dagens industri.
Opptakskrav: fagbrev som automatikkmekaniker,
industrimekaniker, elektriker eller tilsvarende.
Se Samordna opptak for flere aktuelle fagbrev.

Varighet: 3 år nettstudium.
Antall studiepoeng: 120
Automatisering er et fag i stor utvikling og tas i bruk
i stadig nye sammenheng. Du blir kvalifisert til planlegging, i driftsetting og vedlikehold av automatiserte
anlegg. Dette finnes både i offshore industri og
landbasert industri. I tillegg brukes det nå mer og mer
automatiserte anlegg til styring av VVS- og lysanlegg.
Etter endt utdanning kan du jobbe med:
rådgivning og salg av teknisk utstyr og systemer,
men også som faglærer i videregående skole.
Opptakskrav: fagbrev som automatiker, elektriker,
tavlemontør eller tilsvarende.
Se Samordna opptak for flere aktuelle fagbrev.

Igland Garasjen har levert garasjer over hele landet i over 50 år.
Reddalsveien 47, 4886 Grimstad µ Telefon: 37 25 70 70 µ garasjer@igland.no µ www.garasjer.no
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T E K N I S K E FA G

KEM

(KLIMA, ENERGI OG MILJØ)
Varighet: 2 år på heltid
Antall studiepoeng: 120
Dette fagområdet gir tverrfaglig kompetanse for å kunne
gi energivurderinger av bygg, prosjektere og drifte
VVS-tekniske installasjoner, utføre kundebehandling/
saksbehandling og å være driftsleder/prosjektleder.
VVS-bransjen har stort behov for den rette kompetansen.
Etter endt utdanning kan du jobbe som:
VVS-rådgiver eller VVS-entreprenør med ansvar for
ventilasjon, rørinstallasjoner (varme og sanitær) og
kuldeinstallasjoner i bygninger.
Opptakskrav: fagbrev som rørlegger,
ventilasjonsmontør, automatiker eller tilsvarende.
Se Samordna opptak for flere aktuelle fagbrev.

MASKINTEKNIKK
Varighet: 2 år på heltid eller 4 år deltid.
Antall studiepoeng: 120
Etter endt utdanning kan du jobbe med:
å konstruere, designe/tegne og produsere mekanisk
utstyr, lede vedlikehold av mekanisk utstyr, lede
prosjekter og drive med produktutvikling, kontroll,
arbeidsledelse, salg/markedsføring, koordinere
produksjon og tilvirkningsprosesser.
Opptakskrav: fagbrev som industrimekaniker,
produksjonstekniker, maskineringsfagarbeider eller
tilsvarende. Se Samordna opptak for flere aktuelle
fagbrev.
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PROSESSTEKNIKK

PROSESSINDUSTRI+

Varighet: 4 år på deltid.
Antall studiepoeng: 120
Etter endt utdanning kan du jobbe med: stillinger
innen arbeidsledelse, tekniske assistenter og drifts
assistenter innen fagområder som prosessindustri,
næringsmiddelindustri og olje- og gassindustri.
Du får et godt grunnlag for å håndtere stadig mer
avanserte tekniske oppgaver og sertifiseringskrav.
Opptakskrav: fagbrev som prosessoperatør, industri
rørlegger, kjemiprosessfagarbeider eller tilsvarende.
Se Samordna opptak for flere aktuelle fagbrev.

Varighet: 2 år på deltid.
Antall studiepoeng: 60
Her vil du fordype deg i bærekraftig utvikling,
automatisering, mellommenneskelig samspill og
endringskompetanse. Dette er et samarbeid med
Eyde-klyngen og er ment å styrkekompetansen til
bedriftens prosessoperatører, for dermed å gjøre dem
og bedriftene bedre rustet til å møte endringer
– både når det gjelder det grønne skiftet og
ny teknologirevolusjon.
Opptakskrav: relevant fag- eller svennebrev innen
industriell produksjon eller elektrofag. Se Samordna
opptak for hvilke fagbrev som er aktuelle. Kvalifiserte
søkere fra Eyde-klyngen blir prioritert.

T E K N I S K E FA G

BRANSJEPROGRAM
Fagskolen i Agder tilbyr kortere moduler for faglig
oppdatering til næringen innen prosessindustri og
treindustri for å gi kompetanse innen ny teknologi.
Dette er en fleksibel nettbasert utdanning som gir
studiepoeng. Mer informasjon om bransjeprogram
finnes på skolens hjemmeside. Søking gjøres direkte
til fagskolen.

BIM KONSTRUKSJON
Varighet: 2 år på deltid, stedbasert eller nettbasert.
Antall studiepoeng: 60
BIM konstruksjon er et studium rettet mot fagarbeidere
og gir en kompetanse som er ettertraktet i bransjen.
BIM står for BygningsInformasjons Modellering.
På dette studiet lærer studentene digital 3D-modellering av bygningskonstruksjoner samt metoder for
samhandling og koordinering av byggeprosesser.
Tverrfaglig arbeid i planlegging og prosjektering har
høyt fokus i bransjen. BIM er verktøyet og prosessen
som integrerer, analyserer og optimaliserer de
miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene
i et byggeprosjekt.

Vil DU være med å
ELEKTRIFISERE Norge?
I Otera er vi stolte av å jobbe i et selskap som bidrar til å
elektrifisere Norge. Vi er over 500 medarbeidere som bygger
og drifter høyspent- og lavspentanlegg, og sørger for strøm
til vei og jernbane i hele landet. Vi har tilgang på gode
teknologiske løsninger og tar på oss store, komplekse
prosjekter.
Otera er i vekst og vi er på utkikk etter dyktige og motiverte
medarbeidere som kan være med å forsterke laget. Vi byr på
et inkluderende miljø med korte beslutningslinjer, og
gjennom Oteraskolen utvikler vi bransjens dyktigste
ansatte.
Har du lyst til å jobbe i Otera? Les mer på otera.no.

M A R I T I M E FA G

MASKINOFFISER
PÅ LEDELSESNIVÅ
Varighet: 2 år på heltid.
Antall studiepoeng: 120
Opptakskrav: Har du fagbrev som motormann eller
annen relevant praksis, kan du søke om opptak ved dette
studiet, som gir deg kompetanse og jobbmuligheter som
maskinsjef (chief) på alle skip uansett størrelse og
fartsområde.
Jobbmuligheter: I tillegg til en karriere til sjøs finnes det
også muligheter til lands som f.eks. teknisk oppfølging av
skip, byggetilsyn, inspeksjon innen rederivirksomhet.
Offentlige og private institusjoner som Sjøfartsdirektoratet og Det Norske Veritas kan også gi muligheter for
jobb. Til sist kan det også finnes arbeid ved skipsverft og
utstyrsleverandører innen salg, service og montasje.

At OSM Maritime, each contract awarded is
taken as proof of confidence from our customers
What sets us apart from our competitors is our personal approach combined with
our commitment to being one step ahead: OSM Maritime offers a wide range of
services and solutions, tailored to suit the needs of you and your business – today
and in future.
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Tel: +47 41492000 | www.osm.no

M A R I T I M E FA G

DEKKSOFFISER PÅ
LEDELSESNIVÅ
Varighet: 2 år på heltid.
Antall studiepoeng: 120
Har du allerede fagbrev som matros eller ved fiske og
fangst, kan du bygge videre med dette studiet for å kunne
løse ut dekksoffisersertifikat med ubegrensede førerrettigheter både nasjonalt og internasjonalt.
I tillegg til teoretiske kunnskaper vil du trenge en del
praktiske ferdigheter, som foregår på simulator. Skolen vår
er utstyrt med moderne navigasjonssimulator og maskinsimulator. I tillegg har vi komplett skipsradiostasjon og radiosimulator til bruk for opplæring i kommunikasjonsfaget.
Det finnes også egne desktop-simulatorer som studentene kan benytte i opplæringen. Har du dette sertifikatet i
hånden, kan du seile som skipsfører (kaptein) på alle skip
uansett størrelse og fartsområde.
Jobbmuligheter: I tillegg til en karriere til sjøs finnes det
også muligheter til lands som f.eks. teknisk oppfølging av
skip, byggetilsyn, inspeksjon innen rederivirksomhet.
Offentlige og private institusjoner som Sjøfartsdirektoratet,
Kystverket, havnekontor, maritime skoler og Det Norske
Veritas kan også gi muligheter for jobb. Til sist kan det
også finnes arbeid ved skipsverft og utstyrsleverandører
innen salg, service, montasje og utvikling av produkter.

Vi former industrier
Fiven ønsker å levere innovative og bærekraftige
løsninger for industrier i dag og i fremtiden
Se videopresentasjon av Fiven Norge AS

Apotekergata 10, 0180 Oslo | Tel: +47 372 60 000 | E-post: info.no@fiven.com | www.Fiven.com
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V E I L E D N I N G AV L Æ R L I N G E R

We are seeking committed and talented Machine Operators
- who are passionate about sustainable technology and energy.
You will help us with aspects in electrode manufacturing for the Pilot Cell Factory in the
Morrow Industrialization Center, which is strategically located on the “Battery Coast” in the South of Norway.
Working at Morrow with tomorrow’s technology will undoubtedly move your career forward in the field
of sustainable energies. You will have the opportunity to grow and learn various processes
within the electrode manufacturing team.

www.morrowbatteries.com/career

for veiledere, instruktører
og faglige ledere med
ansvar for opplæring i bedrift
Varighet: 1 år deltid, stedbasert eller nettbasert.
Antall studiepoeng: 30
Formålet med studiet er: å kvalitetssikre opplæring
i bedrift. Dette studiet gir kompetanse innen veiledning
av lærlinger og omhandler veileders rolle, oppgaver og
kunnskap om læreplanverk. I tillegg undervises det
i hvordan det veiledes i praksis samt at studiet skal bidra
til en reflektert holdning til egen veiledningspraksis.
Studiet er rettet mot: de som har ansvar for eller
ønsker ansvar for lærlinger i bedrift, eller på opplæringskontor.
Opptakskrav: Dette er et tverrfaglig studium der
alle fag- og svennebrev er relevante for opptak.
Realkompetanse kan også vurderes.

Siem Offshore offers a dedicated and
skilled workforce. We operate and manage
a safe, environmentally friendly and technically
advanced fleet of offshore support vessels
worldwide.

Our fleet consists of 29 vessels, including large Anchor
Handling Tug Supply Vessels, Platform Supply Vessels,
Multipurpose field & ROV Support Vessels, Offshore
Subsea Construction Vessels and Well-Intervention Vessels
designed to meet the most challenging environments.

www.siemoffshore.com

V E I L E D N I N G AV L Æ R L I N G E R

VEILEDNING
AV LÆRLINGER

H E L S E - O G O P P V E K S T FA G

PSYKISK HELSEARBEID
OG RUSARBEID

TVERRFAGLIG
MILJØARBEID

Varighet: 2 år deltid.
Antall studiepoeng: 60
Studiet gir kunnskap om: psykiske lidelser og
ruslidelser og kompetanse innen forebyggende og
helsefremmende arbeid, aktiv omsorg og miljøarbeid
som er relevant for psykisk helse- og rusarbeid.
Etter endt utdanning kan du jobbe i: bo- og
omsorgssentre, boliger for mindreårige flyktninger,
rehabiliteringssentre, aktivitetssentre, ungdomsklubber, barnehager, skoler osv.
Opptakskrav: fagbrev som helsefagarbeider,
ambulansefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider,
eller aktivitør. Realkompetanse kan også vurderes.

Varighet: 2 år deltid.
Antall studiepoeng: 60
Studiet gir kunnskap om: generell kompetanse innen
miljøarbeid samt en spesifikk kompetanse om miljø
arbeid innen følgende brukergrupper: Barn og ungdom,
eldre, mennesker med funksjonsnedsettelse,
flyktninger, mennesker med psykiske problemer og
rusmiddelproblemer.
Etter endt utdanning kan du jobbe i: bo- og
omsorgssentre, boliger for mindreårige flyktninger,
rehabiliteringssentre, aktivitetssentre, ungdomsklubber,
barnehager, skoler osv.
Opptakskrav: fagbrev som helsefagarbeider,
barne- og ungdomsarbeider, eller aktivitør.
Realkompetanse kan også vurderes.

www.mil-as.no

Innovasjonsarenaen for samskaping av
bærekraftige helseteknologiske løsninger
Pådriver – fasilitator – møteplass
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www.i4helse.no

H E L S E - O G O P P V E K S T FA G

VELFERDSTEKNOLOGI
I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN
Varighet: 1 år deltid.
Antall studiepoeng: 30
Studiet gir kunnskap om: velferdsteknologi og hvordan
velferdsteknologi kan benyttes i eget fagfelt. Velferdsteknologi kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv
i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet
for brukeren. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan

bidra til økt trygghet, og bedre tjenester for brukere og
pårørende.
Etter endt utdanning kan du jobbe: innen helse- og
omsorgstjenesten med velferdsteknologiske løsninger.
Opptakskrav: Fagbrev/autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller barn- og
ungdomsarbeider. Realkompetanse kan også vurderes.

BARSEL- OG BARNEPLEIE
Varighet: 2 år deltid.
Antall studiepoeng: 60
Studiet gir kunnskap om: pleie og omsorg til fødende,
barselkvinner, nyfødte, pårørende, syke barn og ungdommer samt ungdom med funksjonsnedsettelse.
Etter endt utdanning kan du jobbe: ved føde- og
barselavdeling, nyfødtintensiv og barne- og ungdomsavdeling, i avlastningsbolig for barn og ungdom med
nedsatt funksjonsevne, barnebolig, mor/barn institusjon
og helsestasjon, med syke barn/ungdom og barn/ungdom med funksjonshemming i barnehage, asylmottak
eller skole og som personlig assistent for barn/ungdom.
Opptakskrav: fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier og ambulansefagarbeider for å
starte på dette studiet.
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Studentene ved Fagskolen i Agder er
medlemmer av studentsamskipnaden
i Agder (SiA). SiA er en velferds- og
kulturorganisasjonen for studenter på
Sørlandet. Formålet for SiA er å skape
trygghet og trivsel i og rundt studentlivet. Med økt trivsel vil studentene som
regel gjøre det bedre ved studiene.

Studenter ved Fagskolen i Agder er kollektivt
meldt inn i Organisasjon for norske fagskole
studenter (ONF). Dette er en partipolitisk
uavhengig interesseorganisasjon som jobber
for å fremme fagskolestudenters interesser,
vilkår og rettigheter overfor myndigheter
og samfunnet for øvrig både under og etter
studietiden.

www.sia.no

www.fagskolestudent.no

Når du kjører elektrisk er vi med på hytteturen.
Glencore Nikkelverk er en viktig del av det grønne skiftet – både i Norge og
resten av verden. Vår kobolt og nikkel har ekstrem høy renhet og blir derfor
brukt i blant annet batterier for el-kjøretøy. Se mer på nikkelverk.no

VIL DU VÆRE MED Å GJØRE
EN FORSKJELL FOR MENNESKERS
LIV OG HELSE I VERDEN?

GE Healthcare er verdens største
produsent av kontrastmiddel til
røntgen.
Våre produkter er med å redde liv over hele
verden hver dag.
Vi trenger din innsats og kompetanse.

Disse produktene produseres i et av verdens
mest moderne og effektive prosessanlegg, som
ligger i naturskjønne omgivelser i fjæresteinene
på Spangereid, i Lindesnes kommune.

FAGKATEGORIER VED
LINDESNES FABRIKKER
FAGBREV/TEKNIKERE:
• Kjemi/Prosess
• Mekanikk
• Rør
• Elektro/Automasjon
• Laboratoriefag
• Materialadministrasjon
MERKANTILE/ADMINISTRATIVE FAG
(fagskole/høyskole/universitetsnivå):
• Økonomi/Regnskap
• Administrasjon/Personal
• Materialadministrasjon
• Innkjøp
INGENIØRER/UNIVERSITETSUTDANNING/
DOKTORGRAD:
• Kjemi (organisk kjemi, kjemiteknikk)
• Mekanikk
• Rør
• Elektro/Automasjon/Instrumentering
• IT
• VVS
• Analyse (kjemisk og mikrobiologisk)

GE Healthcare AS
Lindesnesveien 208
4521 Lindesnes
www.gehealthcare.no

· Concept: JS Media Tools A/S · 113436 · www.jsnorge.no

Besøksadresse:
Grøm Næringspark 23,
4887 Grimstad
Postadresse:
Postboks 788 Stoa,
4809 Arendal
Tlf.: 37 04 00 00
post@fagskoleniagder.no
www.fagskoleniagder.no

