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Fleksibel utdanning – ute i bedrift



Ønsker du en teknisk etterutdanning 
som kan kombineres med jobben? 
Er du fagarbeider som gjerne vil øke 
din kompetanse?
 
Da er Industrifagskolen svaret – et tilbud som er utviklet spesielt 
for fagarbeidere i norsk industri. Korte moduler gir deg ny innsikt 
og samtidig muligheten til å bygge en ny utdanning.

Regjeringen har etablert et bransjeprogram der staten, arbeidsgivere 
og fagbevegelsen samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanse-
utvikling innenfor utvalgte bransjer. Tilbudet er finansiert over 
statsbudsjettet, noe som innebærer at utdanningen er gratis. 

Mange bedrifter trenger korte og spissede utdanninger som et 
alternativ til full fagskoleutdanning, og du bygger altså kunnskap 
og ferdigheter samtidig som du ivaretar din jobb i produksjonen.

Undervisningen er nettbasert, og de fysiske samlingene skjer 
på fagskolen. Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang, 
og Industrifagskolen bidrar til å sikre bedriftenes konkurransekraft 
i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv.

Moduler: 
1stp tilsvarer 25-30 timer

• Forkurs (arbeidsmengde tilsvarende 5stp)
• Industriell intelligens (10stp)
• Fleksibel digitalisert produksjon (10stp)
• Tingenes internett og stordata (10stp)

Les mer om på:
www.fagskolen-innlandet.no

https://www.fagskolen-innlandet.no/nyheter/industrifagskolen-den-raske-veien-til-okt-kompetanse
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Forkurs: 
Uke 13-14, 16-18, 2022 (Påskeferie uke 15)
Uke 13: Fysisk samling, tre dager, tirsdag 29.03.22-torsdag 31.03.22

Tirsdag: kl. 12.00 – 18.00
Onsdag: kl. 08.30 – 18.00
Torsdag: kl 08.30 – 14.00

Uke 14, 16, 17, 18: Digitale samlinger, onsdager kl 12.00 – (15.00 – 17.00), 
Tidspunkt for avslutning av undervisning kan variere mellom 15.00 og 17.00. 
Dette vil fremkomme i lærernes egne planer. Studentene anbefales å sette 
av tiden til kl 17, slik at de uansett kan ha fokus på skole i dette tidsrommet.

Industriell Intelligens: 
Uke 19-23, 32-34, 2022 (Sommerferie uke 24-31)
Uke 22* og 34: Fysiske samlinger, tre dager, tirsdag 31.05.22-torsdag 02.06.22, 
tirsdag 23.08.22-torsdag 25.08.22 (eksamen på siste samling)

Tirsdag: kl. 12.00 – 18.00
Onsdag: kl. 08.30 – 18.00
Torsdag: kl 08.30 – 14.00

Uke 19, 20, 21, 23, 32, 33: Digitale samlinger, onsdager kl 12.00 – (15.00 – 17.00), 
Tidspunkt for avslutning av undervisning kan variere mellom 15.00 og 17.00. 
Dette vil fremkomme i lærernes egne planer. Studentene anbefales å sette 
av tiden til kl 17, slik at de uansett kan ha fokus på skole i dette tidsrommet.

Fleksibel digitalisert produksjon: 
Uke 36-40, 42-44 (Høstferie uke 41)
Uke 38 og 44: Fysiske samlinger, tre dager, tirsdag 20.09.22-torsdag 22.09.22, 
tirsdag 01.11.22-torsdag 03.11.22 (eksamen på siste samling)

Tirsdag: kl. 12.00 – 18.00
Onsdag: kl. 08.30 – 18.00
Torsdag: kl 08.30 – 14.00

Uke 36, 37, 39, 40, 42, 43: Digitale samlinger, onsdager kl 12.00 – (15.00 – 17.00), 
Tidspunkt for avslutning av undervisning kan variere mellom 15.00 og 17.00. 
Dette vil fremkomme i lærernes egne planer. Studentene anbefales å sette 
av tiden til kl 17, slik at de uansett kan ha fokus på skole i dette tidsrommet.

Tingenes internett og stordata: 
Uke 46-50, 01-03 (Juleferie uke 51-52)
Uke 48 og 03: Fysiske samlinger, tre dager, tirsdag 29.11.22-torsdag 01.12.22, 
tirsdag 03.01.23-torsdag 05.01.23 (eksamen på siste samling)

Tirsdag: kl. 12.00 – 18.00
Onsdag: kl. 08.30 – 18.00
Torsdag: kl 08.30 – 14.00

Uke 46, 47, 49, 50, 01, 02: Digitale samlinger, onsdager kl 12.00 – (15.00 – 17.00), 
Tidspunkt for avslutning av undervisning kan variere mellom 15.00 og 17.00. 
Dette vil fremkomme i lærernes egne planer. Studentene anbefales å sette 
av tiden til kl 17, slik at de uansett kan ha fokus på skole i dette tidsrommet.

Gjennomføringsmodell 
Industrifagskolen 2022

*Fysisk samling 4. uke av modulen for å ikke få kollisjoner med helligdager
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Foreløpig tidslinje

Påmelding 
www.fagskolen-innlandet.no

Ingeborg Øyhus Svendsen
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