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1. GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I LOGISTIKK 

1.1  Målet med utdanningen i logistikk  
Logistikk handler om hvordan man planlegger, styrer og kontrollerer varestrøm og 

produksjons- og informasjonsstrøm fra opprinnelig kilde til endelig mottaker på best mulig 

måte. Planlegging og ledelse er en viktig del av studiet som gir kompetanse til å fylle mange 

funksjoner og arbeidsoppgaver i så vel varehandels- og produksjonsbedrifter, som i 

transportbedrifter. Viktige elementer er å kunne vurdere hvordan logistikk, 

kundetilfredsstillelse og effektivisering kan bidra til å skape økonomisk resultat i verdikjeden. 

 

Målet med logistikkutdanningen er at den er i tråd med arbeidslivets behov for oppdatert 

kompetanse innenfor området logistikk. Med arbeidslivet menes alle bransjer både i privat- og 

offentlig sektor med behov for effektive verdikjeder og optimal flyt. Studenten skal etter å ha 

fullført fagskoleutdanningen i logistikk inneha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse 

på et nivå der de kan gå ut i leder- og mellomlederstillinger. 

 

Vårt mål er å sikre at logistikkutdanningen er i tråd med de krav myndighetene setter til enhver 

tid, både når det gjelder vurdering av lovpålagte krav som for eksempel gjennom 

arbeidsmiljøloven og HMS-forskrifter, og at grunnlaget for varige, lønnsomme arbeidsplasser 

kan sikres.   

 

Utdanningen skal, foruten å tilby tidsmessig faglig opplæring, stimulere studentens 

lederferdigheter med vekt på atferd og holdninger. Utdanningen skal sikre at studenten har gode 

ferdigheter til å kommunisere med medarbeidere og med bedriftens omgivelser, og at 

vedkommende er fortrolig med bruk av digitale verktøy til dette formålet.  

 

1.2  Om planverket  
Det nasjonale planverket for denne fordypningen består av:  

 Denne planen 

 Nasjonal standard (Nasjonal plan for toårig fagskoleutdanning, generell del) 
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1.3  Læringsutbytte for logistikk 
 

Kunnskap 

Kandidaten 

 har kunnskap om logistikkbegreper, flytanalyser, modeller, prosesser og verktøy som 

benyttes innenfor logistikk  

 har kunnskap om generelle prinsipper innen logistikk og service og produksjonsflyt 

 har kunnskap om prosjekt- og kvalitetsstyring 

 har kunnskap om økonomistyring, organisasjon og ledelse samt markedsføringsledelse 

 kan vurdere eget arbeid i forhold til lover, konvensjoner, EU-regler, forskrifter og 

retningslinjer som gjelder for samferdsel, speditørtjenester og transport og om 

miljømessige hensyn er ivaretatt 

 har kunnskap om logistikkbransjen og kjenner til yrkesfeltets mangfold og kompleksitet  

 kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor logistikk med litteratur og relevante 

fora innenfor bransjen, slik at en kan holde seg faglige oppdatert 

 kjenner til logistikkfagets historie, tradisjoner, egenart og kjenner til betydningen faget 

har for utvikling og opprettholdelse av et fungerende samfunn lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt 

 har innsikt i egne utviklingsmuligheter mot logistikk i industri og service og varehandel 

og transportnæring 

 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 kan gjøre rede for valg av logistikkløsninger knyttet til varestrøm i arbeidslivet  

 kan gjøre rede for valg av driftsforhold av lager, produksjon, tjenester, terminal og 

transportbedrifter i en bedriftsøkonomisk og miljømessig sammenheng 

 kan gjøre rede for valg av metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging, 

produksjonsformer, prosjektstyring, logistikk og produksjonsflyt 

 kan reflektere over egen faglig utøvelse innen logistikk og justere denne under 

veiledning 

 kan finne og henvise til informasjon og fagstoff knyttet til digitalisering/automatisering, 

service og produksjon, samferdsel, speditørtjenester og transport og vurdere relevansen 

for yrkesfaglige problemstillinger  

 kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger innen logistikk og 

behov for iverksetting av tiltak  

 kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og 

treffe hensiktsmessige og begrunnede valg 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter innen logistikk alene og 

som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer for miljø og kvalitet som 

gjelder nasjonalt og internasjonalt innen logistikk, samferdsel og speditørtjenester   
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 kan utføre arbeidet etter kunders, oppdragsgivere og myndigheters behov 

og krav 

 kan bygge relasjoner med fagfeller innen logistikk og på tvers av fag 

 kan utveksle synspunkter på problemstillinger innen logistikk med andre med bakgrunn 

innenfor logistikk og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis 

 kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi innen logistikkfaget 

som kan føre til nyskapning og innovasjon 

1.4  Opptakskrav 
Opptaksvilkår er beskrevet i Forskrift om høyere utdanning ved Fagskolen Innlandet 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113  

Denne beskriver blant annet: 

 Generelt opptaksgrunnlag 

 Opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis 

 Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (Betinget opptak) 

 Opptak på visse vilkår 

 Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning 

 Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning 

 

For utdanning innen logistikk gir alle fagbrev/svennebrev rett til opptak. 

1.5  Innpassing, fritak og mulighet for å ta enkeltemner 
Studiet er delt inn i emner. Det er mulig å søke om fritak for et eller flere emner dersom man 

kan dokumentere at man har tilsvarende emner fra før, se 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113, § 2-9.  

 

Det er mulig å søke skolen om å få ta enkeltemner. Når et emne er gjennomført og bestått vil 

studenten kunne få karakterutskrift. 

1.6  Søknad  
Utdanningen er organisert gjennom Samordna opptak som fastsetter regler for søkning, 

søknadsfrister og kunngjøring av opptak, se www.samordnaopptak.no.  

1.7  Poengberegning og rangering ved opptak 
Det er fastsatt nasjonale regler for poengberegning og rangering ved opptak. Dette er 

beskrevet i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning, 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-07-11-1005, 

kap. 3. 

 
  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113
http://www.samordnaopptak.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-07-11-1005
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2. ORGANISERING AV STUDIET 
 

Utdanningen ved Fagskolen Innlandet kan tas som heltid, deltid eller samlings-/nettbasert 

studium. Utdanningen bygges opp av emner. Et emne består av ett eller flere tema. Utdanningen 

har et omfang på 120 studiepoeng. Et fullt studieår på heltid er normert til en arbeidsbelastning 

tilsvarende 60 studiepoeng, mens et fullt studieår på nettbasert er normert til 30 studiepoeng. 

 

Fagskoleutdanningen i logistikk har en samlet normert studietid på to år på heltid, tre år på 

deltid og inntil fire år på samlings-/nettbasert studium. Studentens arbeidsbelastning er delt i 

undervisning/veiledning og selvstudier (se fig 2.3 og 2.4 Gjennomføringsmodell). Total 

arbeidsbelastning er anslått til ca. 3400-3500 timer for studiet. 

 

I de samlings-/nettbaserte utdanningene er den reelle klasseromsundervisningen redusert i 

forhold til heltidsstudiet, og det krever derfor større grad av selvstudium, spesielt mellom 

samlingene.  

 

For alle gjennomføringsmodeller brukes Canvas som læringsplattform, og for nettbaserte 

studier vil mer av både undervisning, veiledning og tilbakemeldingene foregå via Canvas. 

 

2.1  Emneoversikt for fordypningen 
 

Emne  Tema Omfang 

 

1 

00TT03A 

Realfaglige redskap 

Matematikk 

Fysikk 
I henhold til Nasjonal plan – generell del skal redskapsemnene integreres i de øvrige 

emnene. 

10 STP 

 

2 

00TT03B 

Yrkesrettet 

kommunikasjon 

 

Norsk 

Engelsk 
I henhold til Nasjonal plan – generell del skal redskapsemnene integreres i de øvrige 

emnene. 

10 STP 

 

3 

00TX00A 

LØM -emnet 

Ledelse  

Økonomistyring  

Markedsføringsledelse  

10 STP 

 

4 

20TT55K 

Innføring i logistikk 

 

Innføring i forsyningskjeder  

Innføring i innkjøp og leverandørsamarbeid 

Innføring i lager- og produksjonsstyring 

Innføring i transport 

Innføring i returlogistikk  

Innføring i logistikk og IKT  

5 STP 

5 20TT55L 

Lean ledelse og filosofi 

Begrepsdefinisjoner 

Flyt i verdikjeden  

Iverksetting av Leanbasert driftsstrategi 

Virkemidler  

Lærende organisasjoner 

Eksempler/casestudier 

5 STP 

 

6 

20TT55E 

Samfunn og samferdsel 

 

Samferdselspolitikk 

Miljøpolitikk og verdibasert ledelse 

Kjemi og miljølære 

10 STP 

 

7 

20TT55M Organisering og ledelse  

HMS-ledelse og kvalitet  

10 STP 
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Produksjon og 

servicelogistikk 

Produksjonsformer, produksjonsstyring og 

styringsmodeller  

Prognoser, planlegging, kapasitet og flyt  

Lagerstyring  

IKT – knyttet opp mot informasjonssystemer 

Økonomi og produksjon og servicelogistikk  

 

8 

20TT55N 

Supply Chain 

Management 

 

 

Logistikk strategi 

Logistikkstyring i verdi- og forsyningskjeden 

Kunde- og markedsorientert logistikk 

Logistikkprosjekter-/prosesser 

Lean 

IKT i verdikjeden - Bruk av ERP system 

Logistikkøkonomi 

15 STP 

9 20TT55O 
Innkjøp, salg og 

forhandlinger 

 

 

Organisering og ledelse i innkjøpsprosesser  

Innkjøpsprosessen- strategisk og taktisk  

Innkjøpsanalyser  

Innkjøp og leverandørsamarbeid  

Salg- og forhandlingsteknikk  

Kontrakter  

IKT - Bruk av ERP system 

10 STP 

 

10 

20TT55P 

Spedisjon 

Transportteknikk 

Befraktning 

Transportrett 

Transportøkonomi 

15 STP 

 

11 

20TT55J 

Strategisk 

forretningsutvikling 

 

Personalledelse 

Kompetanseutvikling 

Teamutvikling/bedriftskultur 

Endringsledelse 

Prosjektledelse 

Kvalitetsledelse 

Nyskaping og entreprenørskap 

10 STP 

 

 

12 

00TT03H 

Hovedprosjektet 

 

Størst mulig tverrfaglighet fra emner i studiet 
 

10 STP 

 SUM  120 STP 

 

 

 

2.2  Gjennomføringsmodell heltid 

Emnekode Emnenavn Omfang Undervisning/Veiledning Selvstudium SUM 

00TT03A Realfaglige redskap 10 200 90 290 

00TT03B 
Yrkesrettet 

kommunikasjon 
10 200 90 290 

00TX00A LØM-emnet 10 200 90 290 

20TT55K Innføring i logistikk 5 100 45 145 

20TT55L 
Lean ledelse og 

filosofi 
5 100 45 145 

20TT55E 
Samfunn og 

samferdsel 
10 200 90 290 
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20TT55M 
Produksjons- og 

service logistikk 
10 200 90 290 

20TT55N  
Supply Chain 

Management  
15 300 135 335 

20TT55O 
Innkjøp og 

forhandling 
10 100 45 145 

20TT55P Spedisjon 15 300 135 335 

20TT55J 
Strategisk 

forretningsutvikling 
10 200 90 290 

00TT03H Hovedprosjekt 10 150 140 290 

  Sum 120 2400 1080 3480 

 

2.3  Gjennomføringsmodell deltid 

Emnekode Emnenavn Omfang Undervisning/Veiledning Selvstudium SUM 

00TT03A Realfaglige redskap 10 100 190 290 

00TT03B 
Yrkesrettet 

kommunikasjon 
10 100 190 290 

00TX00A LØM-emnet 10 100 190 290 

20TT55K Innføring i logistikk 5 50 95 145 

20TT55L 
Lean ledelse og 

filosofi 
5 50 95 145 

20TT55E 
Samfunn og 

samferdsel 
10 100 190 290 

20TT55M 
Produksjons- og 

service logistikk 
10 100 190 290 

20TT55N  
Supply Chain 

Management  
15 150 185 335 

20TT55O 
Innkjøp og 

forhandling 
10 100 190 145 

20TT55P Spedisjon 15 150 185 335 

20TT55J 
Strategisk 

forretningsutvikling 
10 100 190 290 

00TT03H Hovedprosjekt 10 100 190 290 

  Sum 120 1200 2135 3335 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

2.4  Gjennomføringsmodell nett 

 
Antall 

emner 

 

Omfang 

Stp 

 

Undervisning/veil. 

på samlinger 

 

Timer til veil. 

individ.eller 

grupper, via 

nett/kollokvie 

5t/uke*38= pr. år 

Selvstudium 

Totalt 

12,9 t/uke*38= 

pr. år 

SUM 

Pr. år: 6 samlinger à 

3 dager, hver dag à 

9,5t 

3 30 171 190 489 850 

Totalt over 4 år 12 120 684 760 1956 3400 

   Ca 20% Ca 22,5% Ca 57,5% 100% 

 

 

Emnekode Emnenavn Omfang Undervisning/Veiledning Selvstudium SUM 

00TT03A Realfaglige redskap 10 55 235 290 

00TT03B 
Yrkesrettet 

kommunikasjon 
10 55 235 290 

00TX00A LØM-emnet 10 55 235 290 

20TT55K Innføring i logistikk 5 27 118 145 

20TT55L 
Lean ledelse og 

filosofi 
5 27 118 145 

20TT55E 
Samfunn og 

samferdsel 
10 55 235 290 

20TT55M 
Produksjons- og 

service logistikk 
10 55 235 290 

20TT55N  
Supply Chain 

Management  
15 82 353 435 

20TT55O 
Innkjøp og 

forhandling 
10 27 118 145 

20TT55P Spedisjon 15 82 353 435 

20TT55J 
Strategisk 

forretningsutvikling 
10 55 235 290 

00TT03H Hovedprosjekt 10 55 235 290 

  Sum 120 521 2814 
 

3335 
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2.5  Arbeidsformer  
Arbeidsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå det ønskede læringsutbyttet 

for utdanningen. Dette innebærer at studenten i tillegg til faglig utvikling også skal utvikle evne 

til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing.  

 

Det forutsettes at studenten viser initiativ og tar ansvar for eget læringsarbeid og felles 

læringsmiljø, samtidig som han viser en konstruktiv holdning til studieopplegget.  

Studenten har praktisk erfaring innen egne fagområder, og denne erfaringen tar han med seg 

inn i erfaringsbaserte og studentsentrerte læringsformer. 

 

Gjennom det pedagogiske opplegget trekkes studenten aktivt med og trenes opp til refleksjon i 

egen læringsprosess.  

 

Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som 

omfatter både kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.  

Prosjekt- og gruppearbeid gir gode muligheter for åpne problemstillinger som utfordrer 

studenten til å søke gode, faglig forsvarlige løsninger, der kreativitet og samarbeid styrkes. 

Samtidig får veiledning en naturlig plass i gjennomføringen av prosjektene. 

 

2.6  Organisering 
Det skal foreligge en plan for opplæringen (aktivitetsplan) hvor det framgår hvilke emner og 

temaer som gjennomføres i hvilke perioder. Dette skal gjøres kjent for studentene på Canvas. 

Alle avtalte arbeidskrav utføres og leveres til avtalt tid. Alle arbeidskrav skal være definert og 

skal inngå i planen og gjennomgås med klassen.   

  

 

2.7  Læringsformer 
Skolen legger til rette for varierte læringsformer, tilpasset heltids- og nettbaserte studier. Dette 

vil si at man blant annet benytter:   

 gruppearbeid med logg og refleksjon 

 prosjektarbeid med tverrfaglig fokus (ofte i samarbeid med arbeidslivet)  

 forelesning 

 praksisorientert undervisning og erfaringsdeling (ofte i samarbeid med arbeidslivet) 

 veiledning 

 individuelle arbeidskrav 

 presentasjoner 

 digitalt undervisnings- og læringsarbeid  

 problembasert læring (PBL) 

 rollespill 
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Med utgangspunkt i studieplanen er det utarbeidet detaljerte arbeidskrav for hvert 

emne. Arbeidskrav kan være tilstedeværelse i undervisningen, innleveringer, presentasjoner, 

prøver, ekskursjoner, samarbeid med medstudenter, laboratoriearbeid, studentlogg, 

refleksjonsnotater osv. Dokumentasjon i forhold til disse kravene samles for hver student, jfr. 

kapittel om vurdering. 

 

Skolen skal søke å fremme studentens læreprosess og faglige kunnskaper. I praksis betyr dette 

at vi tilstreber 

 gode relasjoner mellom lærer og studenter 

 en tydelig og effektiv undervisning 

 tilrettelegging for og ledelse av gode læringsprosesser 

 underveisvurdering - regelmessig bruk av tilbakemelding 

 sammenheng mellom læringsutbytte, innhold og arbeidsmåter  

 forventninger til studentens prestasjoner og kontroll av disse 

 

 

3. Vurdering 
 

Grunnlaget for all vurdering er studieplanenes læringsutbyttebeskrivelser både på overordnet 

nivå (O-LUB) og på emnenivå (E-LUB). Vurdering benyttes som metode for at studentene skal 

reflektere over ulike aspekter ved læring. Læringsutbyttebeskrivelsene er førende for valg av 

vurderingsform og beskrives i hvert enkelt emne. Vurdering henger nært sammen med arbeids- 

og læringsformer.  

 

Vurdering for læring (formativ vurdering) handler om å gi veiledning og tilbakemelding på 

studentenes arbeid og prestasjoner og fremovermelding med råd om forbedringer. Studentene 

skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Vurdering som læring kan brukes 

som læringsaktivitet der studentene vurderer eget og medstudenters arbeid. Det gjør dem mer 

bevisste på hvor de er i sin læring, hvor de skal, og hvordan de best kan komme dit.  

 

Vurdering av læring (summativ vurdering) gir en oppsummering av hva studentene har lært. 

Det er studentens sluttkompetanse som skal måles på slutten av emnet, og emnet vurderes som 

en helhet. Studiet skal gjennomføres praksisnært og på en slik måte at skolen på et mest mulig 

sikkert grunnlag kan vurdere i hvilken grad studenten har nådd læringsutbyttene som er 

beskrevet i studieplanen for utdanningen. Avsluttende prøver eller innleveringer skal ha et 

innhold som står i klar sammenheng med læringsutbyttebeskrivelsene i emnet, der studenten 

har hatt muligheten til å forbedre seg på grunnlag av fremovermeldinger. Mappevurdering kan 

benyttes. 

 

Det enkelte emnes særegenhet må være førende for valg av vurderingsform. Det utarbeides 

vurderingskriterier til hvert arbeidskrav. Vi viser for øvrig til KS rutine 1.5.1.1 

Vurderingsarbeidet ved FI.  
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Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn, tabell beskriver karaktertrinnene 

for formell vurdering i emner og eksamen. 

 

 

 

4. Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn 
 

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) har fastsatt følgende karakterskala og 

beskrivelse av grunnlag for karaktersetting. Beskrivelsene bygger på de grunnprinsippene som 

legges til grunn for det nasjonale karaktersystemet på alle studienivå i universitets- og 

høyskolesystemet:  

 
 

5. Eksamensordning  
  
Eksamen gjennomføres etter følgende minimumsplan: 

 

 Hovedprosjektet avsluttes med en tverrfaglig prosjekteksamen som består av et 

individuelt oppsummeringsnotat og en muntlig eksaminasjon. Det gis én karakter for 

gruppearbeidet og én individuell karakter.  

 

 LØM-emnet (ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse) avsluttes med en 

tverrfaglig eksamen.  

 

 I tillegg skal minst ett emne trekkes ut til eksamen. Redskapsemner kan ikke trekkes ut 

som egne emner, men kan inngå som en integrert del av et grunnlagsemne eller 

fordypningsemne. Øvrige emner kan også avsluttes med eksamen. 

 

Skolen har utfyllende bestemmelser for organiseringen av eksamen. 

 

Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier 

A 

Fremragende  Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. 

Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av 

selvstendighet. 

B 
Meget god Meget god prestasjon. 

Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. 

C 

God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. 

Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste 

områdene. 

D 
Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. 

Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.  

E 
Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.  

Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F 
Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. 

Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 



 

13 

 

6. Sluttdokumentasjon  

  

6.1  Vitnemål 
Etter fullført og bestått teknisk fagskoleutdanning utstedes det vitnemål. Med tanke på 

internasjonal bruk skal vitnemålet også merkes med begrepet Vocational Diploma (VD). 

På vitnemålet skal fagretning og fordypning framkomme. Vitnemålet skal omfatte de emnene 

som inngår i utdanningen. Vitnemålet skal påføres emnenes omfang i studiepoeng og de 

karakterene som er oppnådd. Der hovedprosjekt er en del av studiet skal tittel og beskrivelse av 

dette framgå.  

6.2  Karakterutskrift 
For studenter som kun gjennomfører deler av et fagskolestudium, utstedes det karakterutskrift 

når antall avtalte emner er fullført. Etter fullført, men ikke bestått fagskoleutdanning utstedes 

det også karakterutskrift. 

6.3  Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål 
For at en fagskole skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning, 

må minst 30 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved 

fagskolen. Det er normalt den siste fagskolen som har en student før fullført utdanningsløp, som 

har ansvaret for å utstede vitnemålet. Ved innpassing mellom fagskoler kan det avtales særskilte 

ordninger for utstedelse av vitnemål mellom de berørte fagskolene. (Forskrift om 

fagskoleutdanning,§2) 
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7. Oversikt over de enkelte emner  

 

7.1  Realfaglige redskap  
 

Emne 00TT03A Tema 

Realfaglige redskap 

(10 stp) 

Algebra og likninger 

Praktiske problemstillinger 

Trigonometri og funksjonslære 

Energi og dynamikk 

Termofysikk 

Fysikk i væsker og gasser 

I henhold til Nasjonal plan – generell del skal redskapsemnene integreres i de øvrige emnene. 

Læringsutbytte 

Kunnskaper 

Kandidaten 

 har kunnskap om realfag som redskap innen sitt fagområde 

 har kunnskap om realfaglige begreper, teorier, analyser, strategier, prosesser og verktøy som 

anvendes for å utføre nødvendige beregninger, dimensjoneringer, overslag og annen 

problemløsning med utgangspunkt i relevante praktiske situasjoner og problemstillinger innen 

fagretningen 

 har kunnskap om matematiske og fysiske lover, formler og symboler som er relevante for 

fagretningen 

 kan vurdere eget arbeid i forhold til matematiske og fysiske lover 

 har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet en har valgt og om hvilken betydning 

realfaglige redskap har for fagretningen 

 kan oppdatere sine kunnskaper innen realfag 

 kjenner til matematikkens og fysikkens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 

 har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen realfag 

 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 kan gjøre rede for valg av regneoperasjoner som anvendes for fagspesifikke problemstillinger  

 kan gjøre rede for digitale verktøy som anvendes til problemløsninger innen realfaglige tema  

 kan reflektere over egen faglig utøvelse og vurdere resultater av beregninger og justere denne 

under veiledning 

 kan finne og henvise til informasjon og fagstoff i formelsamlinger og fagbøker og vurdere 

relevansen for en realfaglig problemstilling 

 kan kartlegge en situasjon og identifisere realfaglige problemstillinger og behov for iverksetting 

av tiltak 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker 

i gruppe med å anvende realfag i tråd med etiske krav og retningslinjer 

 kan utføre arbeidet etter utvalgte målgruppers behov 

 kan bygge relasjoner med fagfeller innenfor realfag og på tvers av fag, samt med eksterne 

målgrupper 

 kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/yrket og delta i 

diskusjoner for å vurdere fagspesifikke problemstillinger med bruk av realfag 
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 kan bidra til organisasjonsutvikling 

 

 

 

 

  

Tema for Realfaglig redskap/ indre sammenheng i utdanningen  

For å ha et godt grunnlag til å kunne utføre nødvendige beregninger, dimensjoneringer og annen 

problemløsning, må studenten innenfor tekniske fagfelt ha god forståelse og innarbeidede ferdigheter i 

emnene 

 Algebra med vekt på regning med fortegn, behandling av bokstavuttrykk, brøkregning, tall på 

normalform, prefikser, potenser og røtter 

 Likninger av forskjellige typer med en og to ukjente. Tilpasning og omforming av formler  

 Praktiske problemstillinger med måleenheter, formlikhet, areal, omkrets og volum. 

Prosentregning. Grunnleggende grafiske presentasjoner og beregninger i statistikk 

 Bruk av SI-systemet i sammenheng med begrepene masse, tyngde og massetetthet. Vurdering 

av usikkerhet og gjeldende siffer 

 Trigonometri med anvendelse av Pytagoras setning og sinus, cosinus og tangens 

 Funksjonslære med lineære funksjoner, polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner og 

vekstfunksjoner. Derivasjon og drøfting av polynomfunksjoner. Grafisk løsning av likninger, 

likningssett og ulikheter. Bruk av dataverktøy/kalkulator til å håndtere mer kompliserte 

funksjoner, integrasjon og regresjon 

 Energi med beregning av arbeid, effekt, virkningsgrad, kinetisk og potensiell energi, varme og 

indre energi, loven om bevaring av energi 

 Termofysikk med termofysikkens 1. hovedsetning, varmekapasitet, varmeovergang, faser og 

faseoverganger 

 Eksponential- og logaritmelikninger. Naturlige logaritmer 

 Kraft og bevegelse, kraftbegrepet, Newtons lover 

 Sentripitalakselerasjon og sentripitalkrefter 

 Statistikk 

 Statikk 

 Fysikk i væsker og gasser 

 

Arbeidskrav 

Følgende arbeidskrav gjelder: 

 aktiv deltakelse i opplæringen 

 bidra til læring i gruppen/klassen 

 aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter 

 alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og lab-øvelser i emnet skal være     

 gjennomført og godkjent 

 

Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet.  

 

Litteratur 

• NKI Matematikk for fagskolen ISBN 978-82-562-6777-4 

• NKI Fysikk for fagskolen ISBN 978-82-562-6951-8 

 Gyldendals formelsamling i matematikk   ISBN 978-82-05-46305-9 

 Gyldendals tabeller og formler i fysikk   ISBN 978-82-05-41919-3 
Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 
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7.2  Yrkesrettet kommunikasjon  
 

Emne 00TT03B Tema 

Yrkesrettet kommunikasjon 

(10 stp hvorav 2 stp legges til hovedprosjektet) 

Norsk 

Engelsk 
I henhold til Nasjonal plan – generell del skal redskapsemnene 
integreres i de øvrige emnene. 

 

Læringsutbytte  

Kunnskaper 

Kandidaten 

1. har kunnskap om språket som verktøy for god kommunikasjon  

2. kjenner til norsk og engelsk fagterminologi innen sitt fagområde.  

3. har kunnskap om metode og datainnhenting 

4. har kunnskap om hva som kjennetegner godt nettvett og kritisk bruk av kilder  

5. har kunnskap om gruppearbeid og gruppeprosesser 

6. har oppdatert kunnskap om relevante IKT-verktøy 

 

Ferdigheter 

Kandidaten 

1. kan bruke engelsk og norsk skriftlig og muntlig i yrkesrelevante sjangre   

2. kan bruke relevante IKT-verktøy   

3. kan arbeide tverrfaglig og prosjektorientert   

4. kan holde presentasjoner og innlegg i ulike fora   

5. kan instruere og veilede andre 

6. kan finne, vurdere, bruke, henvise og fremstille informasjon og fagstoff 

 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

1. kan kommunisere tydelig og forståelig 

2. Kan samarbeide om, planlegge, gjennomføre og presentere et prosjekt  

3. Kan diskutere og argumentere rundt yrkesetiske problemstillinger  

4. Kan reflektere individuelt og i gruppe og relatere læringsarbeidet til eget fagområde 

 

 

Tema for yrkesrettet kommunikasjon 

 

Norsk 

 Studieteknikk 

 God skriftlig og muntlig kommunikasjon: godt og presist språk - sammenheng, flyt, skriveregle, 

kommunikasjonsmodellen 

 Struktur, leservennlig/visuell layout   

 Mål- og mottakerbevissthet   

 Benytte yrkesrelevante sjangre som f.eks. møteinnkalling og -referat, søknader, CV, notat, brev, 

logg, tekstreferat, artikkel, innlegg, debatt, instruksjoner, veiledning, presentasjoner, 

prosjektrapport    

 Planlegge, gjennomføre, presentere og reflektere over tverrfaglige prosjekter 

 Prosjektarbeid: prosjektledelse, samarbeidslæring 

 Godt nettvett og kritisk kildebruk  

 Søke, bearbeide og presentere informasjon (metode) 

 Skriftlig og muntlig prosjektdokumentasjon  

 Metoder for klar og systematisk informasjonsformidling 

 Bruke IKT, herunder samhandlings, -tekstbehandlings – og presentasjonsverktøy  

 Gi og motta konstruktive tilbakemeldinger   
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 Evne å reflektere over egen læring  

 Etikk knyttet til yrkesutøvelsen 

 

Engelsk  

 oversetting   

 tverrkulturell forståelse   

 forme korrekte setninger og bøye ord riktig   

 anvende språket i muntlige og skriftlige presentasjoner   

 anvende språket i diskusjoner, samtaler og gruppearbeid   

 forstå tekster på engelsk, bl.a. artikler, brev og fagtekster   

 forstå muntlig engelsk   

 produsere tekster på engelsk, som sammendrag, referat, søknad, cv   

 utvikle god kommunikasjon for arbeids- og samfunnsliv   

 evne å reflektere over egen læring 

 

Arbeidskrav  

Generelle arbeidskrav 

 Studenten skal  

 gjennomføre avtalte innleveringsoppgaver 

 delta aktivt i gruppe- og prosjektarbeid 

 delta aktivt i tverrfaglige case / prosjektoppgaver 

 delta på avtalte prøver 

 delta aktivt i klassen, skriftlig og muntlig 

 delta på muntlige presentasjoner 

 

Mer spesifikke arbeidskrav utarbeides av den enkelte lærer. 

Læremidler og litteratur  

 Nettbaserte læremidler 

 Andersen og Schwencke: Prosjektarbeid – en veiledning for studenter, Fagbokforlaget. 

 

Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 
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7.3  Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse  
 

Emne 00TX00A Tema 

LØM-emnet 

(10 stp) 

Økonomistyring, 4stp 

Ledelse, 4stp 

Markedsføringsledelse, 2stp 

Læringsutbytte 

 

Kunnskaper  
Kandidaten 

 har kunnskap om organisasjonsteori, organisasjonskultur, ledelsesteori og motivasjonsteori  

 har innsikt i aktuelle lover innenfor LØM-emnet og forstår hvilken betydning disse har for 

bedriftens arbeidsbetingelser  

 har kunnskap om kjøpsatferd og markedsplanlegging  

 har kunnskap om sentrale økonomibegreper, bedriftsetablering, enkle kalkyler, 

lønnsomhetsbetraktninger, budsjettering og regnskapsanalyse  

 har erfaringsbasert kunnskap om bransjens økonomiske utvikling og bransjens 

ledelsesutfordringer 

 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 kan forstå og analysere et regnskap, og kan anvende denne informasjon for iverksetting av tiltak  

 kan utarbeide et budsjett og sette opp enkle kalkyler  

 kan utarbeide en markedsplan  

 kan gjøre rede for og vurdere menneskelige, arbeidsmiljømessige, etiske og økonomiske 

utfordringer i lys av gjeldende lovkrav og bedriftens og bransjens behov  

 kan kartlegge en bedrifts arbeidsbetingelser, identifisere faglige problemstillinger, utarbeide mål 

og iverksette begrunnede tiltak  

 kan innhente, formidle og presentere faglig informasjon, ideer og løsninger både muntlig og 

skriftlig 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 kan innen gitte tidsfrister, alene og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre, dokumentere 

og levere arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor LØM-emnet.  

 kan kommunisere på en tydelig og forståelig måte, og kan utveksle faglige synspunkter med 

medarbeidere, kunder og andre interessenter 

 har kompetanse i effektiv bruk av IKT og kan bruke regneark til å løse oppgaver innenfor 

økonomistyring 

 kan utarbeide og følge opp planer 

 kan utøve personalledelse og lede medarbeidere 

 kan behandle medarbeidere, kunder og andre med respekt 

 kan utøve samfunnsansvar og bidra til organisasjonsutvikling  

 

Tema for LØM 

 

Aktuelt lovverk innenfor LØM 

 kjenne til hvilke lover som regulerer temaer regnskap, markedsføring og ledelse, skal ikke 

praktisere lovanvendelse, men kunne vite hvilke lover som finnes, www.lovdata.no 

 noe mer kjennskap om arbeidsmiljøloven, i hovedsak formål §1-1, kap 2 medvirkningsplikt, 3, 4, 

6, 10, 11, 12, 14 rekruttering, 15 nedbemanning 

Etikk 

 ta opp etiske problemstillinger i tilknytting til ulike temaer i LØM-emnet 
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o ek; svart arbeid, underbetaling/utenlandsk arbeidskraft, mobbing, forurensning, omtale om 

konkurrenter, bestikkelser/gaver, vennetjenester, svinn mm 

o verdigrunnlag og etiske regler i bedrifter 

 

Situasjonsanalyse, mål, strategier, planer 

 kunne lage en enkel situasjonsanalyse for en mindre bedrift 

 gjennomføre en case-basert SOFT-analyse 

 mål; viktig i alle sammenhenger i LØM-emnet, kjenne til krav til gode mål og kunne lage noen 

mål for bedriften på ulike områder 

 strategier; i stor grad knyttet til markedsføringstemaet 

 planer: kunne lage handlingsplan for en/flere aktiviteter 

 

Faglig kommunikasjon, presentasjonsteknikk 

 tverrfaglige prosjekter med LØM/kommunikasjon/andre aktuelle fag  

 presentasjon muntlig og/eller skriftlig av oppgaver/prosjekter 

 

Bedriftsetablering 

 kjenne til AS, enkeltpersonforetak, fordeler /ulemper, kapitalbehov, økonomisk ansvar, 

rettigheter sykdom, revisjon, andre selskapsformer nevnes 

 sette opp en åpningsbalanse for en virksomhet 

 etablering av bedrift dekkes evt. av andre emner eks. nyskaping 

 

ØKONOMI 

Kostnads-, inntekts- og regnskapsforståelse 

 kunne lese, forstå og vurdere resultatregnskap og balanse 

 vite forskjell på kostnader, utgifter og utbetalinger 

 vite forskjellen på direkte- og indirekte kostnader 

 vite forskjellen på variable- og faste kostnader 

 kunne avskrive et anleggsmiddel etter saldometoden og lineært 

 enkel regnskapsføring, debet/kredit 

 gjennomføre spillet Økonomi Illustrator 

 

Regnskapsanalyse 

 kjenne til de sentrale nøkkeltallene i en regnskapsanalyse 

o minimum: 

 lønnsomhet: TK og EK-rentabilitet, kapitalens omløpshastighet, resultatgrad, 

bruttofortjeneste, driftsmargin 

 finansiering og soliditet: arbeidskapital, egenkapitalprosent, gjeldsgrad 

 likviditet: likviditetsgrad 1 og 2, lagringstid varelager, kredittid kunder, kredittid 

leverandører (kjøp/ kostnad, bare varer eller andre innkjøp) 

o  ulike ferdigmodeller for beregninger kan brukes (eks. Totland), men ikke noe krav 

 kunne vurdere bedriftens økonomiske utviklingen, og foreslå forbedringer i en bedrift med 

utgangspunkt i nøkkeltall, samt knytte nøkkeltallene til konkrete forhold i bedriften 

 ikke korrigering av regnskapstall 

 

Budsjettering 

 lage et resultatbudsjett for en mindre bedrift, avdelingsvis og samlet 

 koble resultatbudsjett mot regnskapet, og foreta budsjettkontroll og vurdere avvik samt foreslå 

tiltak 

 sette opp et enkelt likviditetsbudsjett på bakgrunn av et resultatbudsjettet 

 vite hva et balansebudsjett er 

 kjenne til underbudsjetter 

 

Kalkyler 
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 sette opp en kalkyle etter selvkost- og bidragsmetoden 

 forstå prinsippene i tilleggskalkulasjon 

 kunne beregne en tilleggssats for å sette opp en forkalkyle 

 vite forskjellen på, samt ulemper og fordeler ved selvkost- og bidragsmetoden 

 

Lønnsomhetsbetraktninger 

 nullpunkt-/dekningspunktanalyser, tegne og sette opp et dekningsdiagram 

 investeringsanalyse 

o gjøre investeringsbeslutninger basert på nåverdimetoden og internrentemetoden, kjenne 

til paybackmetoden 

 kalkulasjonsrente og risiko 

 ferdigmodeller kan benyttes til beregning (eks. Totland), men er ikke et krav 

 

LEDELSE 

Organisasjonsteori/struktur 

 klassiske og nyere organisasjonsteorier 

 organisasjonsstruktur/oppbygning/modeller 

 formell/uformell organisasjon 

 

Organisasjonsutvikling  

 kunne bruke relevant ledelsesteori til å utvikle organisasjonen 

 kjenne til begreper som kvalitetsledelse, JIT og LEAN (samarbeid med logistikkfag) 

 

Motivasjonsteori 

 kunne bruke teoriene til Maslow, McGregor og Hertzberg i arbeidet med å skape motivasjon 

blant egne medarbeidere 

 

Psykososialt arbeidsmiljø (trivsel, mobbing, konflikthåndtering, stress) 

 forståelse av hvordan konflikter oppstår og kan løses 

 Thorsruds psykologiske jobbkrav, arbeidsmiljøloven 

 utvikle god kommunikasjon i bedriften 

 

Organisasjonskultur 

 hvordan kan lederen utvikle god organisasjonskultur, leder som forbilde 

 gruppeteori, gruppedynamikk og subkultur 

 

Ledelse (ledelsesteorier, teamledelse) 

 situasjonsbestemt ledelse (struktur, medvirkning, forhandlingsledelse og symbolsk ledelse) 

 forstå hva ledelse er og skillet mellom administrasjon og ledelse 

 forstå hvordan ulike individuelle personlige preferanser hos medarbeiderne må tas 

 hensyn til i utøvelse av ledelse og organisering av team 

 

Personalledelse (rekruttering, medarbeidersamtaler, oppsigelse, avskjed, permittering, 

opplæring/kompetanseutvikling) 

 kjenne til stegene i en komplett rekrutteringsprosess og være i stand til å bruke dette selv 

 kunnskap om oppsigelse, avskjed og permittering (ref. aktuelle lovverk) 

 kunne gjennomføre en medarbeidersamtale (samarbeid med HMS-faget) 

 ha et forhold til planmessig kompetansehevning i en organisasjon 

 

MARKEDSFØRING 

Kjøpsatferd i privat- og bedriftsmarked 

 kjenne til forskjellene i privat- og bedriftsmarkedet 

 kjenne til kjøpskriterier og kjøpsprosesser i ulike markedssegmenter 
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Markedsplan 

 kjenne til minimumsinnhold i en anvendbar markedsplan 

 kunne vite betydningen av og lage gode markedsmål 

 kunne segmentere et marked ved hjelp av ulike kriterier 

 avgjøre hvilke konkurransemidler bedriften har og bør bruke i sitt markedsarbeid 

 sette opp en handlingsplan/aktivitetsplan mot markedsarbeid 

 
Arbeidskrav  

 

Følgende arbeidskrav gjelder: 

• aktiv deltakelse i opplæringen 

• bidra til læring i gruppen/klassen 

• aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter 

• alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og lab-øvelser i emnet skal være 

gjennomført og godkjent 

 

Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet.  

 

Læremidler og litteratur  

 

Økonomistyring, Mette Holand og Per Høiseth, NKI-forlaget 2010, ISBN 978-83-562-7143-6 

Organisasjon og ledelse, Mette Holand og Per Høiseth, NKI Forlaget 2011, ISBN 978-82-562-7144-3 

Markedsføringsledelse, Mette Holand, NKI Forlaget 2011, ISBN 978-82-562-7145-0 

Arbeidshefte til Økonomi Illustrator, basic Learning by doing AS, Alf Kirkeberg 

(kjøpes etter avtale med faglærer) 

Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 
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7.4  Innføring i logistikk    
 

Emne 20TT55K Tema 

Innføring i logistikk 

(5 stp)   

Innføring i forsyningskjeder  

Innføring i innkjøp og leverandørsamarbeid 

Innføring i lager-, service- og produksjonsstyring 

Innføring i transport 

Innføring i returlogistikk  

Innføring i logistikk og IKT 

 

Læringsutbytte  

Kunnskap 

Kandidaten 

 har kunnskaper om begrepsapparatet innen fagfeltet logistikk.   

 har overordnet kunnskap om hva en forsyningskjede er og hvordan man kan utvikle denne 

 har kunnskap om grunnleggende innkjøps- og leverandørutviklingsarbeid 

 har overordnet kjennskap til hvordan man kan bruke digitale verktøy for å planlegge, styre og 

kontrollere verdikjeden effektivt.  

 har kunnskap om "grønn logistikk" i forsyningskjeden.  

 har grunnleggende kunnskap om transportør og speditørs rolle i forsyningskjeden. 

 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 kan gjøre rede for hva en forsyningskjede er og hvordan de fungerer 

 kan gjøre rede for hvordan digitale verktøy kan være en viktig drivkraft for utvikling av 

verdikjeden. 

 kan kartlegge en logistikksituasjon langs forsyningskjeder og identifisere faglige 

problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak 

 kan gjøre rede for hvorfor "grønn logistikk" er viktig som en del av forsyningskjeden 

 kan gjøre rede for transportørens og speditørens rolle i forsyningskjeden 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 kan planlegge og gjennomføre logistikkrettede arbeidsoppgaver som deltaker eller leder for et 

team og i tråd med etiske krav og retningslinjer 

 kan utføre arbeidet med logistikk som en konkurransefaktor i næringslivet etter kunders behov 

og myndigheters krav  

 kan bidra til å utvikle logistikk i en bedrift 

 kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen logistikk, som eksempelvis innen 

innkjøp, transport og spedisjon, og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis  

 kan bidra til organisasjonsutvikling gjennom logistikk 

 

 

 Tema for Innføring i logistikk 

 

Hensikten med emnet er å gi studenten en innføring i sentrale begreper og teori innen logistikk. Temaer 

som tas opp i dette emnet vil danne grunnlaget for videre emner i logistikk-studiet, hvor studenten vil få 

ytterligere teori og fordypning i sentrale begreper og teorier.  

 

Sentrale momenter i emnet:  

• Innføring i basis logistikkteori, begreper og sammenhenger 

• Bruk av refleksjonsoppgaver, diskusjon og konkrete arbeidsoppgaver 

• Rapportering og rapportskriving 

• Presentasjon 
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Arbeidskrav  

 

Følgende arbeidskrav gjelder: 

• studenten skal kunne vise til aktiv deltakelse i undervisningen 

• studenten skal bidra til læring individuelt, i gruppe og klasse 

• alle innleveringer, prøver og fremføringer i emnet skal være gjennomført og godkjent. 

Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet. 
 

Læremidler og litteratur  

 
Forsyningskjeder og logistikk (Bø, Grøndalen, Jahre) 

 

Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart  
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7.5  Lean filosofi og ledelse 
 

Emne 20TT55L Tema 

Lean filosofi og ledelse  

(5 stp) 

 

 Begrepsdefinisjoner - hva Lean er og hva det ikke er 

 Fra ressurs- til kundefokus og flyt i verdikjeden 

 Iverksetting av en Lean-basert driftsstrategi 

 Hvordan skape en lærende organisasjon med fokus på 

kontinuerlig forbedring gjennom Lean 

 Hvordan planlegge, lede og kontrollere produksjon iht. 

kundekrav, kvalitet og HMS  

 Eksempler på implementering av Lean fra næringslivet gjennom 

casestudier, presentasjoner og evt. bedriftsbesøk. 

 

Læringsutbytte  

 

Kunnskap: 

Kandidaten 

 Har kunnskap om hva Lean er og hvordan det kan bidra til å utvikle en organisasjon 

 Har kunnskap om hvordan man bruker Lean for å effektivisere prosesser og forsyningskjeder  

 Har kunnskap om hvordan en bedrift kan drive kontinuerlig forbedring 

 Har forståelse for at Lean handler om mer enn bare konkrete metoder og verktøy, og at Lean 

fungerer uavhengig av bransje og selskap 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten 

 Kan gjøre rede for og benytte ulike virkemidler og verktøy fra Lean i forbedringsarbeid og 

produksjon 

 Kan gjøre rede for hvordan prosesser fungerer 

 Kan kartlegge prosesser og komme med vurdering av nåsituasjon og hva som kan gjøres frem 

mot en ønsket situasjon, med bakgrunn i Lean 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

 Kan analysere prosesser og forsyningskjeder med bakgrunn i Lean-teori 

 Kan foreslå konkrete strategier og tiltak for hvordan en bedrift kan jobbe for å forbedre 

prosesser og forsyningskjeder med Lean 

 Kan bidra til å utvikle en helhetlig kultur for å drive kontinuerlig forbedring 

 Kan bidra til organisasjonsutvikling  
 

Tema for Lean filosofi og ledelse  

 

Faget skal gi studenten en forståelse for hva Lean er og hvordan det kan bidra til å utvikle en bedrift 

eller organisasjon. Det gis en generell innføring i begreper, virkemidler og strategier som kan benyttes i 

organisasjonsutvikling, og spesifikke eksempler på hvordan Lean er/kan bli implementert i ulike 

bedrifter.   

 

Sentrale momenter: 

 Begreper, prinsipper, metoder, verktøy 

 Strategi, ledelse, kontinuerlig forbedring 

 Bruk av refleksjonsoppgaver, diskusjon og konkrete arbeidsoppgaver 

 Rapportering og rapportskriving 

 Presentasjon 
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Arbeidskrav 

 Studenten skal vise til aktiv deltakelse i undervisning 

 Studenten skal bidra til læring i gruppe/klasse/individuelt 

 Alle innleveringer, prøver og fremføringer i emnet skal være gjennomført og godkjent 

 Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet 

 

 

Læremidler og litteratur  

Dette er Lean (Modig & Åhlström) 

Andre relevante artikler, kompendier og fagstoff utdelt underveis i emnet 
Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 

 

Alternativ tilleggslitteratur: Lean; ledelse for lærende organisasjoner (Wig) 
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7.6  Samfunn og samferdsel 
 

Emne 20TT55E Tema 

Samfunn og samferdsel (10 stp)  

 

Kjemi og miljølære 

Miljøpolitikk 

Samferdselspolitikk 

Verdibasert ledelse 

Læringsutbytte  

Kunnskap 

Kandidaten 

 har kunnskap om kjemi og hvordan dette kan ha innvirkning på det interne og eksterne miljø for 

logistikkbransjen 

 Har kunnskap om landets miljøforpliktelser og og deres betydning for logistikk, transport og 

samferdsel 

 har kjennskap til logistikkinfrastruktur og hvordan denne best mulig kan anvendes til 

samfunnsmessig, etisk forsvarlig og bærekraftig logistikkvirksomhet. 

 har kjennskap til og forståelse av samferdselens betydning for næring og samfunn nasjonalt og 

internasjonalt 

 har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen logistikk og transport 

 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 Kan anvende kjemi og miljøkunnskap på samferdsel og logistikk i etisk og bærekraftig 

sammenheng 

 kan gjøre rede for hvilke utfordringer logistikk og transport står overfor når det gjelder 

infrastruktur, miljøkrav og risikovurdering av varetransport i verdikjeden.  

 kan gjøre rede for etiske dilemmaer innen logistikken, og kan anvende kunnskap om 

miljøspørsmål til å utvikle ansvarlighet i sitt arbeid. 

 kan kommunisere verdier innad i virksomheten og bransjen 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 kan planlegge og gjennomføre logistikkrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene eller  

som deltaker i gruppe som deltaker eller leder for et team og i tråd med etiske krav og 

retningslinjer 

 kan utføre arbeidet med logistikk som en konkurransefaktor i næringslivet etter kunders behov 

og myndigheters krav  

 kan lede, engasjere og motivere personer, enkelte lag og hele arbeidsstyrken på arbeidsplassen 

og bidra til å utvikle en helhetlig bærekraftig planleggingskultur  

 kan bygge relasjoner med fagfeller og med alle lag i organisasjonen, samt med eksterne 

målgrupper og utveksle synspunkter om nye bærekraftige løsninger for bransjen 

 kan bidra til organisasjonsutvikling 

 

Tema for samfunn og samferdsel 

 

Kjemi –  

 Periodisk system 

 Salter, syrer og baser 

 Korrosjon og rustbehandling 

 petroleum (organisk kjemi) 

 Gasslover. (sikkerhet og ferdsel med farlig gods og betydning for miljø og sikkerhet)  
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Miljø – 

 Avfall og Avfallsbehandling 

 Luftforurensning 

 Vannforurensning 

 Økosystempåvirkning av utslipp 

 Energikilder/bærere 

 Energi og bærekraftig utvikling 

 Miljøpolitikk med nasjonale klimamål og forpliktelser og veien mot utslippsfri transport 

 

 Samferdsel – 

 Utfordringer i norsk samferdsel  

 Mål for samferdsel og kollektivtransport 

 Planer for samferdselsinfrastruktur  

 Mål for, og bruk av infrastruktur til samferdsels- og godstransport for vei, bane, tog og fly  

 Utvikling av infrastruktur for fremtidige behov og politisk styring av utvikling 

  

Verdibasert ledelse –   

 Etikk i logistikk 

 Verdibegreper og betydning i logistikk 

 Ledelse og samfunnsansvar 

 Skape ansvarlige og lønnsomme virksomheter 

  

Arbeidskrav  

 

Følgende arbeidskrav gjelder: 

• Studenten skal kunne vise til aktiv deltakelse i opplæring og undervisning 

•  Studenten skal bidra til læring i gruppe / klasse 

•  Alle innleveringer, prøver og fremføringer i emnet skal være gjennomført og godkjent. 

Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet. 

 

Læremidler og litteratur 

 Boye, NC. Kjemi og miljølære. ISBN13-9788205398108 

 EU direktiver om miljø (KMD) 

 Klimatiltaksutredninger (KMD og TØI) 

 NTP og grunnlagsdokumenter 

 TØI rapporter og konsekvensanalyser, SSB statistikker 

 Kompendium og artikler i verdibasert ledelse 

 

Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 
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7.7  Produksjon og servicelogistikk 

  

Emne 20TT55M  

Produksjon og servicelogistikk 

 

(10 stp) 

 

 

Organisering og ledelse  

HMS-ledelse og kvalitet  

Produksjonsformer, produksjonsstyring og 

styringsmodeller  

Prognoser, planlegging, kapasitet og flyt  

Lagerstyring  

IKT – knyttet opp mot informasjonssystemer 

Økonomi og produksjon og servicelogistikk 

Læringsutbytte 

Kunnskap: 

Kandidaten 

 har kunnskap om produksjon og servicelogistikkens strategiske betydning i arbeidet med 

forbedring av lønnsomhet og som konkurransefortrinn i verdi og forsyningskjeden   

 har kunnskap om lager og lagerstyring, prognoser, planlegging, lede og kontrollere produksjon 

iht. kundekrav, kvalitet, effektivitet, styring av risiko, offentlig krav og HMS  

 har kunnskap som fører til økonomisk lønnsomhet i verdikjeden: KPI, kalkyler, driftsbudsjett og 

–regnskap og investeringsanalyser  

 har innsikt i bruk av digitale verktøy for å planlegge, styre og kontrollere verdi og 

forsyningskjeden effektivt. 

 

Ferdigheter:  

Kandidaten 

 Kan gjøre rede for og kartlegge hvordan verdikjeden fungerer og hvordan man kan lede og 

forbedre verdi og forsyningskjeden 

 Kan gjøre rede for produksjonsformer, produksjonsstyring og modeller for å effektivisere 

organisasjonen og gi rett kundeservice 

 Kan gjøre rede for prognoser/budsjetter, planlegging, kompetanse, layout, prosessdesign, 

teknologi og kapasiteter 

 kan gjøre rede for økonomiske forhold i produksjon og servicelogistikken, hvordan det påvirker 

organisasjonen og forsyningskjeden. 

 Kan gjøre rede for og utvikle og kartlegge måltall for å identifisere effektiviseringstiltak i verdi 

og forsyningskjeden.  

 Kan gjøre rede for viktigheten av HMS og kvalitet ved produksjon av varer og tjenester 

 kan delta i endringsprosjekter og lede medarbeidere i organisasjonen 

 

Generell kompetanse:    

Kandidaten 

 Kan utføre og lede arbeid/prosjekter med effektiv produksjon og servicelogistikk som en 

konkurransefaktor i arbeidslivet etter etiske retningslinjer, virksomheten og kundens behov og 

myndighetenes krav  

 kan bygge relasjoner med fagfeller, på tvers av fag med alle lag i organisasjonen, samt med 

eksterne målgrupper for å delta i diskusjoner om utvikling av god praksis 

 kan bidra til organisasjonsutvikling med å utvikle en helhetlig planleggingskultur, analytisk 

tankegang og kjenne til innovasjonsprosessene. Med fokus på kundens behov, virksomhetens 

muligheter og myndighetens krav. 
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Tema for produksjonslogistikk og servicelogistikk 

 

• Historikk, verdikjeden/forsyningskjeden i sammenheng med kundeservice. 

• HMS ledelse og kvalitet 

• Produksjon og serviceledelse  

• Leverandører og innkjøp inn mot produksjon  

• Produksjoner /produksjonsformer/struktur/layout 

• Lager og lagerdrift  

• JIT og verdistrømsanalyser/ måloppnåelse (KPI)  

• Prognoser og ulike prognosemodeller 

• Produksjonsplanlegging, kapasiteter/maskiner og personell  

• IKT/digitalisering/ERP/WMS/ Produksjonsplanlegging  

• Miljø inn mot produksjon og servicelogistikk 

• Økonomi inn mot produksjon og servicelogistikk  

 

Arbeidskrav 

 

 Følgende arbeidskrav gjelder: 

• studenten skal kunne vise til aktiv deltakelse i opplæring og undervisning 

• studenten skal bidra til læring i gruppe / klasse 

• alle innleveringer, prøver og fremføringer i emnet skal være gjennomført og godkjent. 

Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet. 
 

 
Læremidler og litteratur  
 

 Material og produksjonsstyring, Andersen, Strandhagen, Haavardtun (ny utgave 2021) 

 Operations Management, Slach, Brandon- Jones, Johnston 

 Lovverk og forskrifter knyttet til emnet  

 Andre relevante artikler, kompendier og fagstoff utdelt underveis i emnet 

 

Litteratur som vil bli benyttet i emnet i tillegg til i andre emner: 

 Forsyningskjeder og logistikk, Bø, Grøndalen, Jahre  

 Logistikk, ledelse og marked, K. Banken og R. Aarland  

 Prinsipper for bedre innkjøp, Brynhildsvoll  

 Dette er Lean (Modig & Åhlström) 

 Lean; ledelse for lærende organisasjoner (Wig) 

 Innføring i bedriftsøkonomi. (Aage Sending) 

 

Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 
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7.8  Supply Chain Management 
 

Emne 20TT55N Tema 

 Supply Chain Management 
 (15 stp) 

 Logistikkstyring i verdi- og forsyningskjeden 

 Kunde- og markedsorientert logistikk 

 Logistikkprosjekter-/prosesser 

 Lean 

 IKT i verdikjeden - Bruk av ERP system 

 Logistikkøkonomi 

 Tverrfaglig logistikkprosjekt 

 Logistikk og strategi 

 

Læringsutbytte  

  

Kunnskap 
Kandidaten 

 har kunnskap om hvordan en verdikjede fungerer og om hvordan man forbedrer, optimaliserer 

og utvikler verdikjeder  

 har kunnskap om hvordan man strategisk kan bruke logistikk for å skape konkurransefortrinn 

 har kjennskap til hvordan man kan bruke digitale verktøy for å planlegge, styre og kontrollere 

verdikjeden effektivt 

 har kunnskap om hvordan man kan jobbe strukturert og effektivt med et logistikkprosjekt 

 har kunnskap om økonomistyring gjennom hele logistikk kjeden 

  

Ferdigheter 
Kandidaten 

 kan gjøre rede for hvordan verdikjeden fungerer og hvordan man kan styre og 

forbedre/optimalisere verdikjeden 

 kan gjøre rede for hvordan man kan bruke Lean-metoder til effektivisering av verdikjeden 

 kan gjøre rede for hvordan digitale verktøy kan være en viktig drivkraft for utvikling av 

verdikjeden 

 kan bruke økonomiske verktøy og metoder for å styre økonomien i verdikjeder 

 kan kartlegge en logistikksituasjon langs verdikjeder og identifisere faglige problemstillinger 

og identifisere behov for iverksetting av tiltak 

 kan planlegge, kalkulere og gjennomføre et logistikkprosjekt 

  

  

Generell kompetanse 
Kandidaten 

 kan planlegge og gjennomføre logistikkrettede tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter 

alene eller som deltaker eller leder for et team og i tråd med etiske krav og retningslinjer 

 kan utføre arbeidet med logistikk som en konkurransefaktor i næringslivet etter kunders behov 

og myndigheters krav  

 kan bygge relasjoner med fagfeller innen logistikk og med andre lag i organisasjonen, samt 

med eksterne målgrupper  

 kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen logistikk, transport og spedisjon i 

organisasjonen, og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis  

 kan bidra til organisasjonsutvikling 

  

Tema for Supply Chain Management 

  

 

Faget bygger på Innføring i logistikk og Lean filosofi og ledelse, og skal gi studenten en mer inngående 

kunnskap i flere tema som ble introdusert der. Det introduseres også nye tema som er viktig i 
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logistikksammenheng og det å kunne analysere verdi- og forsyningskjeder, som eksempelvis logistikk 

og strategi, økonomi og praktisk bruk av ERP-system.   

  

Sentrale momenter: 

 Begreper, teorier, metode, verktøy 

 Logistikk, verdikjedetankegang, lean, økonomi  

 Bruk av refleksjonsoppgaver, prosjekt, diskusjon og konkrete arbeidsoppgaver 

 Presentasjon av arbeider  

  

  

Arbeidskrav  

 

 Studenten skal vise til aktiv deltakelse i undervisning 

 Studenten skal bidra til læring i gruppe/klasse/individuelt 

 Alle innleveringer, prøver og fremføringer i emnet skal være gjennomført og godkjent 

 Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet 

  

Læremidler og litteratur  

  

Forsyningskjeder og logistikk (Bø, Grøndalen, Jahre) 

  

Logistikk, ledelse og marked (Banken og Aarland) 

 

Innføring i bedriftsøkonomi (Aage Sending) 

 

 

Mulig tilleggslitteratur: Logistikkledelse (Stein Erik Grønland) 

 

Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart  
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7.9  Innkjøp, salg og forhandlinger 
 

 

Emne: 20TT55O  
 

Tema 

Innkjøp, salg og 

forhandlinger  

(10 stp)  

  

 

Organisering og ledelse i innkjøpsprosesser  

Innkjøpsprosessen- strategisk og taktisk   

Innkjøpsanalyser  

Innkjøp og leverandørsamarbeid  

Salg- og forhandlingsteknikk  

Kontrakter  

IKT- bruk av ERP  

Læringsutbytte  

   

Kunnskap  

Kandidaten  

 har kunnskap om innkjøp sin rolle i organisasjonen og ledelsesaspektet ved 

innkjøpsfunksjonen  

 har kunnskap om innkjøp, salg og forhandlinger betydning i arbeidet med forbedring av 

lønnsomhet og som konkurransefortrinn i verdi og forsyningskjeden 

 har kunnskap om ledelse, innkjøpsprosesser, leverandørsamarbeid, forhandlinger og 

sikre kontrakter.   

 har kunnskap om hvordan man skaper effektive innkjøpsprosesser og leverandørutvikling for 

å skape konkurransefortrinn   

 har kjennskap om hvordan man kan bruke digitale verktøy for å planlegge, styre og 

kontrollere og effektivisere innkjøp og leverandørhåndtering  

 har kunnskap om salg, markedsføring, forhandlinger og utvikle, implementere og følge opp 

avtaler/kontrakter i organisasjonen 

 Har kunnskap om ulike forhandlingstyper og kan lede og gjennomføre disse  

  

   

Ferdigheter  

Kandidaten  

 kan gjøre rede for hvordan innkjøp og forhandlinger fungerer og hvordan man kan styre og 

forbedre/optimalisere innkjøp og forhandlinger i virksomheten  

 kan gjøre rede for hvordan man kan bruke forhandling og ulike innkjøps-metoder til 

effektivisering av verdi og forsyningskjeden.  

 kan gjøre rede for hvordan digitale verktøy kan være en viktig drivkraft for utvikling 

av innkjøp og leverandør samarbeid i verdikjeden.  

 kan kartlegge en forhandling og innkjøpssituasjon langs verdikjeder og identifisere faglige 

problemstillinger og identifisere behov for iverksetting av tiltak  

 kan anvende økonomiske metoder som brukes for å foreta investering og anskaffelse   

 kan gjøre rede for valg av salgsteknikk, kundebehandling og forhandling om avtaler med 

utforming av kontrakter  

 Kan gjøre riktige innkjøp og forhandle gode avtaler 

  

   

Generell kompetanse  

Kandidaten  

 kan planlegge og gjennomføre innkjøpsrettede tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter 

alene eller som deltaker eller leder for et team og i tråd med etiske krav og retningslinjer  

 kan utføre arbeidet med innkjøp og forhandlinger som en konkurransefaktor i arbeidslivet 

etter kunders behov, virksomhetens muligheter og myndigheters krav   
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 kan bygge relasjoner med fagfeller innen innkjøp/logistikk og med andre lag i organisasjonen, 

samt med eksterne målgrupper   

 kan bidra til organisasjonsutvikling  

   

Tema for innkjøp og forhandlinger  
 

 Innkjøp og leverandørsamarbeid i et strategisk perspektiv  

 Innkjøpsprosessen – forutsetninger og rammebetingelser  

 Innkjøpsfunksjonen- økonomi, leverandørutvikling  

 Offentlig innkjøp 

 Salg og markedsarbeid/ service og kundebehandling  

 Ulike typer forhandlinger  

 Forespørsler, tilbud og avtaler/kontrakter 

 Analyser, mål og KPI’er  

 Innkjøp i et miljøperspektiv  

 Innkjøp og IKT/digitalisering  

  

 

Arbeidskrav  

 

  Følgende arbeidskrav gjelder: 

 studenten skal kunne vise til aktiv deltakelse i opplæring og undervisning 

 studenten skal bidra til læring i gruppe / klasse 

 alle innleveringer, prøver og fremføringer i emnet skal være gjennomført og godkjent. 

  Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet. 

 

  

 
Læremidler og litteratur   

  

 Prinsipper for bedre innkjøp, Brynhildsvoll  

 Forhandlinger, Rognes   

 Fra NEI til JA, Fisher, Ury, Patton   

 Lovverk og forskrifter knyttet til emnet   

 

Litteratur som vil bli benyttet i emnet i tillegg til i andre emner: 

 Forsyningskjeder og logistikk, Bø, Grøndalen, Jahre  

 Lean; ledelse for lærende organisasjoner (Wig)  

 Andre relevante artikler, kompendier og fagstoff utdelt underveis i emnet  

 Logistikk, ledelse og marked (Banken og Aarland) 

  

  Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 
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7.10 Spedisjon  
 

Emne  20TT55P Tema 

Spedisjon 

 (15 stp) 

 

Transportteknikk 

Transportrett 

Befraktning 

Transportøkonomi 

Læringsutbytte  

Kunnskap         
Kandidaten  

 har kunnskap om aktuelle lover og internasjonale bestemmelser som regulerer handel og 

transport innenlands og utenlands.  

 har kunnskap om speditørrollens betydning for verdikjedens lønnsomhet   

 har kunnskap om arbeidsoppgaver knyttet til oppdrag på speditør- og befrakternivå.  

 har kunnskap om kalkulering av transportoppdrag/kontrakter 

 har kunnskap om ulike tekniske løsninger  

                                                                                                                                                          

                 
Ferdighet  

Kandidaten  
 kan anvende lover og regler som regulerer transport og handel - for Norske speditører og 

transportører  

 kan kalkulere og organisere transportoppdrag i og utenfor Norge  

 kjenner særtrekkene til de ulike transportgrenene i Norge / Europa 

 kan anvende økonomiske verktøy og -metoder som brukes for å foreta investering, 

finansiering, anskaffelse, vedlikehold, kalkulering og styring av en transportvirksomhet  

 kan reflektere over egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning  

 
Generell kompetanse  

Kandidaten  
 kan bruke erfaringer, kunnskap og holdninger i praktisk spedisjon og befraktning  

 kan bidra til å utvikle planleggingskultur, analytisk tankegang og innovasjon i logistikk  

 kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som 

deltaker i gruppe  

 kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/yrket og delta i 

diskusjoner for å vurdere problemstillinger  

   

Tema for Spedisjon  

 
Transport er en viktig innsatsfaktor i bedrifters logistikksystemer. I dette faget ser vi på 

transportarbeidet fra en teknisk side, en økonomisk side, en juridisk side og en praktisk side. 

 
Transportteknikk  

Vi ser på teknisk utstyr/materiell, transportbransjen innenlands og utenlands, utfordringer innenfor 

de 4 transportgrenene, returlogistikk og trender 

 
Befraktning  

Vi ser på tollbehandling, prismodeller, indekser og beregningsmåter for å prissette transport. 

Studenten utfører en praktisk ruteplanleggingsoppgave som berører mange av de oppgaver en 

befrakter må utføre i sitt daglige virke. 
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Transportrett  

Hvilke lover og regler er styrende for transportarbeidet i og utenfor Norge ? 
  
Transportøkonomi  

Studenten lærer seg å bruke excel-kalkyler for prissetting av både store transportkontrakter og små 

transportoppdrag. Dette bygger direkte på økonomi-delen fra LØM-faget. Vi ser og på investering i 

materiell samt avskrivinger. 

 

Læremidler og litteratur  

 

Befraktning 

 Egenprodusert materiell 

 Tilgjengelig materiell fra bransjen 

Transportrett 

 Lov om vegfraktavtaler, kjøpslov, forbrukerkjøpslov 

 NSAB 2015 

 Egenprodusert materiell 

Transportteknikk 

 Foss & Virum: Transportlogistikk, Gyldendal, ISBN 82-00-45043-0 

 Eget materiell, materiell fra bransjen (samlastere, påbyggere, bilprodusenter) 

 Bedriftsbesøk 

Transportøkonomi 

 Økonomistyring, Mette Holand og Per Høiseth, NKI-forlaget 2010, ISBN 978-83-562-

7143-6 

 

Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 
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7.11 Strategisk forretningsutvikling 
 

Emne  20TT55J Tema 

Strategisk forretningsutvikling 

(10 stp) 

 

Prosjektledelse 

Kompetanseutviklingsstrategier 

Personalledelse 

Teamutvikling 

Kvalitetsledelse 

Bedrifts- og organisasjonskultur 

Endringsledelse 

Nyskaping og entreprenørskap 

Læringsutbytte  

Kunnskaper 

Kandidaten 

 har kunnskap om hvordan strategier utvikles for å nå virksomheters mål 

 har kunnskap om strategiprosesser for en virksomhet for å utvikle og lede gjennom alle ledd i 

organisasjonen. 

 har kunnskap om utvikling av kvalitet gjennom organisatoriske forbedringsprosesser 

 har kunnskap om hvordan man kan utvikle en organisasjon kontinuerlig 

 har kunnskap om nyskapings - og entreprenørskapsprosesser, hvilke offentlige og andre 

programmer som kan anvendes til planlegging, finansiering og gjennomføring. 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 kan anvende metoder for forbedring til effektivisering av verdikjeden. 

 kan lede prosjekter og bidra til kvalitetsutvikling 

 kan anvende strategier i ledelse av ansatte somt utvikling av ansattes kompetanser i tråd med 

virksomhetens mål. 

 kan anvende ledelseskunnskap til å utvikle teamforståelse og utvikling av virksomheten som 

lærende organisasjon. 

 kan utføre alene og i samarbeid med andre innovasjonsarbeid i form at nyskaping og kan 

gjennomføre entreprenørskap for utvikling av virksomhetens drift og produksjon. 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 kan planlegge, gjennomføre og lede logistikkrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene eller  

som deltaker i gruppe som deltaker eller leder for et team og i tråd med etiske krav og 

retningslinjer 

 kan utføre arbeidet med logistikk som en konkurransefaktor i næringslivet etter kunders behov 

og myndigheters krav  

 kan lede, engasjere og motivere personer, enkelte lag og hele arbeidsstyrken på arbeidsplassen 

og bidra til å utvikle en helhetlig planleggingskultur og teamcoaching (analytisk tankegang og 

innovasjon) 

 kan bygge relasjoner med fagfeller og med alle lag i organisasjonen, samt med eksterne 

målgrupper  

 kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen transport og spedisjon og 

organisasjonen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis  

kan bidra til organisasjonsutvikling 

 

Tema for Strategisk forretningsutvikling 

Kompetanseutvikling  
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 Virksomhetens mål- og sentrale strategier 

 Situasjonsanalyser med gapanalyse mot mål. 

 Kompetanseutviklingsstrategier 

 Tiltaksplaner for oppfyllelse av kompetanseutviklingsstrategier 

o Motivere for kompetanseutvikling 

o Kjenn din medarbeider, finn riktig person til rett jobb 

o Utdanningsprogrammer og utdanningsavtaler 

 Handlingsplaner for implementering 

o Ansette kompetanse 

o avvikle 

o Utvikle kompetanse 

o Organisatorisk læring 

 Vurdering, oppfølging og korrektive tiltak 

Personalledelse  

 Hva motiverer ansatte 

o Mazlow, McGregor, Hertzberg og motivasjon i praksis 

 Bruk av utviklingsverktøy, blant annet medarbeider- og utviklingssamtaler. 

 Medarbeidersamtale 

 Bruk analyseverktøy for å prioritere bedriftens utfordringer 

 Kjenne dine ansatte og deres oppgaver 

 Konflikter og konfliktløsning 

 Veiled, støtt, styr eller overtal ansatte til å løse bedriftens utfordringer 

o Situasjonsbestemt ledelse  

 Delegering og oppfølging 

o Organisatoriske utfordringer og muligheter 

o Belønninger og karriereutvikling 

Kvalitetsstyring 
Kvalitetsbegreper og aktiviteter som sikrer tilsiktet kvalitet. 

 fagterminologi 

 kvalitetsstandarder 

 kvalitetsstyringssystem 

 dokumentasjon og kontinuerlig forbedring 

 

Teamutvikling og teamprosesser  

 Ta utgangspunkt i prosjektledelse/ TQM/ HMS som basis for teamets funksjon 

 Jobbing i team - formål med teamet, ansvarsforhold og resultatkrav 

 Teamsammensetning, avhengig av egenskaper og teamets oppgave 

 Midlertidige og permanente team 

 Allianse og kunnskapsutvikling, veiledelse, mentorer og samarbeidspartnere.  

 Nettverk med leverandører og oppdragsgivere 

Prosjektledelse 

 problem-, ide- og målfase 

 planprosess, eierskap og informasjon 

 Gjennomføring og dokumentasjon 

 Evaluering, oppfølging og forbedring 

  

Organisasjonskultur 

 Læring i jobb, bedriftskultur, muligheter og utfordringer 

 Delingskultur 
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 Lærende organisasjon 

Endringsledelse 

Nyskaping og entreprenørskap 

 Starte bedrift 

 Fra ide til marked 

 Er du en gründer 

 Forretningsplan/forretningsplanmodellering 

 Produkt/tjeneste 

 Kunden/markedet/konkurrentene 

 Økonomi / etablering/drift 

 Kompetanse/ressurser 

 Styre/selskapsform 

 -- 

 Bedriftscase 

Arbeidskrav  

 

Følgende arbeidskrav gjelder: 

 studenten skal kunne vise til aktiv deltakelse i opplæring, undervisning og veiledning 

 studenten skal bidra til læring i gruppe / klasse 

 alle innleveringer, prøver og fremføringer i emnet skal være gjennomført og godkjent 

 bedriftscase – Nyskaping 

 innlevering av forretningsplan – ca mars 

Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet. 

Læremidler og litteratur  

 

Prosjektledelse 

 Westhagen: Prosjektarbeid - Utviklings- og endringskompetanse, Gyldendal Akademisk, 

6.utgave 2008, ISBN 978-82-05-38361-6 

 Christensen, Wigen: Microsoft Project 2013, DataPower Learning, 2014, ISBN 978-82-477-

2223-7 

 Hovland, Kirkeberg, Project Illustrator, grunnmodul, Learning by doing AS 

 

Personalutvikling og ledelse 

 Eget kompendium 

 Artikler 

 

Strategi og kvalitetsarbeid 

 Roos, Von Krogh, Roos, Strategier som konkurransefortrinn, Fagbokforlaget 1997 

 

Nyskaping og entreprenørskap 

 Onsrud, O. (2010): Forretningsplan  

 Innovasjon Norge / FRAM programmet: div. relevant materiale 

 Forretningsmodellering: Fagskolen Innlandet / Nett 

Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før skolestart 
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7.12 Hovedprosjektet  
 

Emne 00TT03H Tema 

Hovedprosjekt  

(10 stp) 

 

I tillegg er 2 stp yrkesrettet kommunikasjon 

avsatt til hovedprosjektet 

Økonomi 

Risikovurdering 

Prosjektstyring 

Teamarbeid 

Rapportering og rapportskriving 

Dokumentasjon 

Læringsutbytte  

Kunnskap: 

Kandidaten 

 har kunnskap om hvordan man skriver en rapport om et prosjekt  

 har særskilte kunnskaper om et selvvalgt tema med en problemstilling innenfor fordypningen 

 har kunnskap om hvordan man innhenter informasjon om tema for et hovedprosjekt 

 har kunnskap om sammenhengen mellom teori og praksis 

 kjenner til bransjen/yrker som er knyttet til tema i hovedprosjektet 

 kan forklare de etiske, juridiske og økonomiske forutsetningene som gjelder for arbeidet 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten 

 kan gjøre rede for valg av tema for hovedprosjekt 

 kan identifisere, kartlegge og vurdere en faglig problemstilling  

 kan delta i teamarbeid, planlegge, kommunisere og presentere prosjektarbeid og resultat 

 kan skrive en prosjektrapport  

 kan drøfte sammenhengen mellom teori og praksis 

 kan reflektere over eget prosjekt og justere dette under veiledning av fagfolk 

 kan finne og henvise til informasjon og fagstoff for å vurdere relevansen til en problemstilling i 

et prosjekt 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

 kan planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid alene og som deltaker i gruppe i tråd med 

formelle og etiske krav og retningslinjer 

 har utviklet en bevissthet rundt prosjektarbeid og kan fordype seg i tema som danner grunnlag 

for prosjektet, samt tenke kreativt og nyskapende 

 kan utføre et prosjektarbeid i tråd med bedrifter eller arbeidsgivers behov 

 kan utveksle synspunkter med andre i team eller bedrift og delta i diskusjoner om utvikling av et 

prosjekt 
 

Tema for Hovedprosjekt  

 

Kompetanse og kunnskaper om prosjektarbeid som arbeidsform i fremtidige arbeidssituasjoner. 

 ansvar for egen læring, fordeling og samordning av arbeid i team, samt øving i kommunikasjon og 

presentasjon av eget arbeid 

 gi øving i kreativitet og kreativ problemløsing 

 planlegge, styre og gjennomføre nåsituasjonsbeskrivelse og analyse av prosjektbedriften 

 utvikle og dokumentere produkter eller tjenester i dialog med oppdragsgiver og andre aktører  

 bruke erfaringer, kunnskaper, ferdigheter og holdninger i praktisk prosjektarbeid 



 

40 

 

 fordype seg i aktuelle fagemner som er nødvendig for å løse prosjektoppgaven og utvikle kreativitet 

og nytenkning 

 

Sentrale momenter: 

 Prosjektstyring 

 Teamarbeid 

 Rapportering og rapportskriving 

 Dokumentasjon 

 Nyskapning og entreprenørskap 

 Presentasjon 

 

Arbeidskrav  

 

Følgende arbeidskrav gjelder: 

 Statusrapporter 

 Framdriftsplan og logg 

 Framføring av prosjekt 

 Oppsummeringsnotat med refleksjon  

 Prosjektrapport 

Alle arbeidskrav utføres og leveres til avtalt tid 

Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet.  
Læremidler og litteratur  

 

Andersen, Schwencke, NKI forlaget, Prosjektarbeid –en veiledning for studentene, 4. utgave 1. opplag 

2012, ISBN 978-82-562-7230-3 

 
 

 

 


