Kristiansund videregående skole og Fagskolen i
Kristiansund
Opptak og opptakskriterier for Fagskolen i Kristiansund

Dok.id.: 4.18.6.1

Prosedyre

Søknad om opptak:
Man søker opptak til Fagskole via Vigo.no: https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo
Informasjon finner du på: Nasjonalt opptakskontor for fagskolen sin hjemmeside: http://www.fagskoleopptak.no/
Søknadsfrist: 15.april.
På Vigo må man søke elektronisk.
Kontaktinformasjon til Nasjonalt opptakskontor for fagskolen:
Postboks 767, 4004 Stavanger
Telefon 51 51 68 85
E-post: fagskoleopptak@rogfk.no
Internett: www.fagskoleopptak.no
På Nasjonalt opptakskontor sine hjemmesider informeres om opptakskriterier, tidsfrister, dokumentasjonskrav,
muligheter for reserveringing av studieplass samt klage på opptak.
Dokumentasjon skal lastes inn i Vigo under «Vedlegg»
Dersom det er ledige plasser etter opptaket i VIGO, vil det være mulig å sende søknad direkte til skolen. Man
søker da på papirskjema.

Opptakskriterier:
Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:
1. fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev eller
2. minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag
tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i
yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
3. søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre
fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
Opptak på grunnlag av relevant fagbrev/svennebrev:
Hva mener vi med relevante fagbrev:
Fagbrev
FTK01.
FTP01D FTP04D
FHH01D. FHH14D.
HavbunnsProsess- Boring*
Psykisk
Psykisk
installasjoner
teknikk
Helsehelse
*
arbeid
rusarbeid
Aluminiumskonstruksjonsfaget
Ambulansefaget

Ja

Anleggsmaskinme
kanikerfaget
Apotekteknikk

Ja

Automatiseringsfaget

Ja

Utgave:
4.00

Opprettet :
11.01.2017

Ja

Ja
Ja
Skrevet av:
Kjersti S Lyngvær

FTM01H
Dekksoffiser

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja
Gjelder fra:
06.03.2018

Godkjent av:
Marit Bjerkestrand

Sidenr:
1 av 8

FTM02H.
Maskinoffiser
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Fagbrev

FTK01.
Prosessteknikk

FTP01D FTP04D
Boring* Havbunns-

installasjoner
*

Barne- og
ungdomsarbeider
-faget
Bilfaget, lette
kjøretøy

Ja

Ja

Bilfaget, tunge
kjøretøy

Ja

Ja

Bilskadefaget

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Boreoperatørfaget
Brønnfaget,
elektriske
kabeloperasjoner
Brønnfaget,
havbunnsinstallasj
oner
Brønnfaget,
komplettering
Brønnfaget,
kveilerør
operasjoner
Brønnfaget,
mekaniske kabel
operasjoner
Brønnfaget,
sementering
Chassispåbygger
faget
CNC
maskineringsfaget

Ja

Dataelektroniker
faget
Dimensjonskontroll-faget
Elektrikerfaget
Elektroreparatør
faget
Energimontørfaget
Energioperatørfaget
Finmekanikerfaget
Fiske og fangst
Fjernstyrte
undervannsoperasjoner

FHH01D.
Psykisk
Helsearbeid

FHH14D.
Psykisk
helse
rusarbeid

Ja

Ja

FTM01H
Dekksoffiser

Ja

FTM02H.
Maskinoffiser
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Fagbrev

FTK01.
Prosessteknikk

Flymotormekanik
er-faget
Fot terapi

Ja

Gjenvinningsfaget

Ja

FTP01D FTP04D
Boring* Havbunns-

installasjoner
*

Helsearbeiderfaget
Helsesekretær
Hudpleier
Industriell
matproduksjon
Industriell
overflatebehandling
Industrimekaniker
-faget
Industrimontørfag
et
Industrioppmålingsfaget
Industrirørleggerfaget
Kjemiprosessfaget

Landbruksmaskin
mekaniker
faget
Matrosfaget

FHH14D.
Psykisk
helse
rusarbeid

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

FTM01H
Dekksoffiser

FTM02H.
Maskinoffiser

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kran- og
løfteoperasjonsfaget
Kulde og
varmepumpe
montørfaget
Laboratoriefaget

FHH01D.
Psykisk
Helsearbeid

Ja
Ja
Ja

Modellbygger
faget
Motormann
faget
Motormekanikerfaget

Ja

Ja

Ja

Ja

NDT
kontrollørfaget
Ortopediteknikkfaget
Plastmekanikerfaget
Platearbeiderfaget

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
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Fagbrev

Polymerkomposittfaget

FTK01.
Prosessteknikk

Ja

FTP01D FTP04D
Boring* Havbunns-

installasjoner
*

Ja

Produksjonselektronikerfaget

Ja

Produksjonsteknikk
faget

Ja

Ja

Ja

Støperifaget

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Tannhelsesekretær

Tavlemontørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
Termoplastfaget
Verktøymakerfaget
Viklerfaget
Reform 94
fagbrev
Øvrige fag

FHH14D.
Psykisk
helse
rusarbeid

Ja

Ja

Ja

Ja

FTM01H
Dekksoffiser

FTM02H.
Maskinoffiser

Ja

Portørfaget

Sveisefaget

FHH01D.
Psykisk
Helsearbeid

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
Fagbrev innenfor Reform 94 i tilnærmet fag kan være
aktuelle inntakskriterier. Ta kontakt med skolen
Ta kontakt med skolen

Petroleum:
Alle søkere til petroleumsteknologi må dokumentere offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i
Vg2 Brønnteknikk BRT 2004. Offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 brønnteknikk kan
erstattes av kursbevis fra bestått 420 timers grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk
avlagt før 1.august 2007.
De som har fagbrev innen brønnteknikk har den tverrfaglige eksamen i brønnteknikk som en
del av utdanningen. De som har et annet fagbrev må ta den tverrfaglige eksamen innen
brønnteknikk som privatist og i tillegg til den utdanningen de har fra videregående.
De som har et annet fagbrev eller 5 års relevant praksis og mangler den tverrfaglige eksamen
i brønnteknikk, kan tas opp under forutsetning av å gjennomføre denne tverrfaglige
eksamen i brønnteknikk i løpet av første skoleår. Tverrfaglig eksamen i brønnteknikk er da en
forutsetning for å kunne starte på det siste året på fagskolen innen petroleum.
Opptak på grunnlag av realkompetanse:
Søkere som er 22 år eller eldre i opptaksåret, og som har minst 5 års relevant yrkespraksis,
har krav på å få vurdert om de er kvalifisert for et bestemt studium på grunnlag av
realkompetanse. Skolen skal da vurdere om søker har tilegnet seg kunnskaper og
kompetanse tilsvarende det formelle opptaksgrunnlaget.
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Realkompetanse er den samlede kompetansen en person har opparbeidet seg gjennom
a) yrkespraksis
b) ubetalt arbeid
c) organisasjonsarbeid
d) annen utdanning
e) eller andre aktiviteter som kan anses å være relevant
All slik kompetanse skal i den grad det lar seg gjøre, dokumenteres ved bruk av attester,
kursbevis og vitnemål.
All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres
med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent
og arbeidsinnhold. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester
regnes bare fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at
arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt.
Fagskolen vil vurdere den enkelte søkers kvalifikasjoner opp mot det
formellekompetansekravet og i forhold til den nødvendige faglige kompetansen som
forutsettes for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet. En slik vurdering vil ta hensyn til
søkers helhetlige kompetanse gjennom samtale, egenvurdering, og vurdering av innsendt
dokumentasjon. Det kan være aktuelt med samtale/test for vurdering av likeverdig
kompetanse.
Hva menes med aktuell praksis for den enkelte utdanning:
Dekksoffiserutdanning:
Relevant praksis kan være innenfor tekniske fagområder (for eksempel verksted, mekanisk
industri, elektroinstallasjon), teknisk planlegging, innenfor logistikk og sjøfart.
For søkere til dekksoffisersutdanningen kreves det minimum 30 måneder relevant fartstid på
sertifikatpliktig fartøy.
Relevant og bestått utdanning innenfor matros eller fiske og fangst kan telle med inntil 2 år.
Maskinoffiserutdanningen:
Relevant praksis kan være innenfor tekniske fagområder (for eksempel verksted, mekanisk
industri, elektroinstallasjon), teknisk planlegging, innenfor logistikk og sjøfart.
For søkere til maskinoffisers tilbud kreves det minimum 24 måneders relevant verkstedtid og
6 mnd. fartstid på sertifikatpliktig fartøy.
Relevant og bestått utdanning innenfor vg2 motormann, kan telle med inntil 2 år.
Kjemi med fordypning prosessteknikk:
Relevant praksis er innfor de fagområdene som inngår i de over nevnte fagbrev. Annen
teknisk yrkeskompetanse blir vurdering i det enkelte tilfelle.
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Petroleum med fordypning boring og havbunnsinstallasjoner:
Relevant praksis er innfor de fagområdene som inngår i de over nevnte fagbrev. Annen
teknisk yrkeskompetanse blir vurdering i det enkelte tilfelle.
Psykisk helsearbeid:
Relevant praksis er praksis innenfor de fagområder som inngår under de følgende fagbrev;
ambulansefaget, apotekteknikkfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, fotterapifaget,
helsearbeiderfaget, helsesekretærfaget, hudpleierfaget, ortopediteknikkfaget, portørfaget
og tannhelsesekretærfaget.
Psykisk helsearbeid og rus:
Relevant praksis er praksis innenfor de fagområder som inngår under de følgende fagbrev;
ambulansefaget, apotekteknikkfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, fotterapifaget,
helsearbeiderfaget, helsesekretærfaget, hudpleierfaget, ortopediteknikkfaget, portørfaget
og tannhelsesekretærfaget.
Fellesfag/allmenne fag/studiespesialiserende fag:
Det må også kunne dokumenteres bestått fellesfag tilsvarende læreplanene i VG1 (tidligere
“grunnkurs”) og VG2 (tidligere “videregående kurs 1”) i yrkesfaglige utdanningsprogram. Slik
dokumentasjon kan komme fra videregående skole eller ressurssenter.
Ved Fagskolen i Kristiansund benyttes test for utprøving av kunnskaper i fellesfag. Det er
Ressurssenteret i Kristiansund som har ansvar for realkompetansevurdering i fellesfag.
For å kunne få gjennomføre en slik realkompetansevurdering må man være fylt 25 år.
Tidsbegrensning av vedtak om godkjent realkompetanse
Vedtak om godkjenning av realkompetanse gjelder i utgangspunktet også for senere år.
Vedtaket har likevel bare gyldighet i henhold til studiet slik det gjennomføres på
vurderingstidspunktet. Ved betydelige endringer i fag-, studieeller rammeplaner, forbeholder tilbyder seg rett til å foreta ny vurdering, og eventuelt endre
vedtaket.
Søkere med utenlandsk utdanning:
Søkere med utenlandsk utdanning:
Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for
opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt
opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge.
Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og
ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de fellesfag tilsvarende VG 1 og VG 2 i
yrkesfaglige utdanningsprogram. Den faglige opplæringen må gi relevant opptaksgrunnlag til
tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge
Søkere som ikke har norsk som morsmål, må ha kunnskaper i norsk tilsvarende bestått «Test
for høyere nivå», også kalt «Bergenstesten». Fagskolen kan be søkeren om å ta en slik test,
som kan avlegges ved Folkeuniversitetet.
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Dekksoffiserutdanning/maskinoffiserutdanning:
Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene tilsvarende
matros eller motormann er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de
respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til
fagskoleutdanning i Norge.
Andre krav:
Dekksoffiserutdanning/ maskinoffiser utdanning.
Grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60) bør være gjennomført ved opptak, men hvis
søker ikke har fullført/bestått kurset ved opptak må det gjennomføres før oppstart av
videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80).
Utgiftene til kurset «Grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60)» dekkes ikke av skolen.
Videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80) er en del undervisningen og dekkes av skolen.
Søker må merke seg at det er krav til helseerklæring ved søknad om sertifikat.
Helsefag. Krav til politiattest.
Ved opptak til eller underveis i utdanninger der studenter kan komme i kontakt med brukere
som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring, kan det kreves at studentene legger
frem politiattest iht Helse- og omsorgsloven § 5-4.
Opptak direkte til andre studieår i den toårige utdanningen.
Dekksoffiserutdanningen:
Det kan søkes opptak direkte til andre år på dekksoffisersutdanningen dersom minst ett av
følgende to kriterier er oppfylt.
 Søker innehar gyldig dekksoffisersertifikat klasse 4 eller høyere.
 Søker har fullført og bestått først år på dekksoffisersutdanningen etter plan FTM01H
eller fullført og bestått dekksoffisersutdanningen etter plan FTM03H i fagskolen og
kan dokumentere eksamen ikke eldre enn 3 år. (jfr. FOR 2011-12-22 nr. 1523 § 18
punkt 1)
Det er ikke anledning til å ta opp studenter til andre år med bakgrunn i
realkompetansevurdering.
Maskinoffiserutdanningen:
Det kan søkes opptak direkte til andre år på maskinoffisersutdanningen dersom minst ett av
følgende to kriterier er oppfylt.
 Søker innehar gyldig maskinoffisersertifikat klasse 4 eller høyere.
 Søker har fullført og bestått først år på maskinoffisersutdanningen etter plan
FTM02H eller fullført og bestått maskinoffisersutdanningen etter plan FTM04H i
fagskolen og kan dokumentere eksamen ikke eldre enn 3 år. (jfr. FOR 2011-12-22 nr.
1523 § 18 punkt 1)
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Det er ikke anledning til å ta opp studenter til andre år med bakgrunn i
realkompetansevurdering.
Poengberegning og rangering:
1) Det generelle grunnlaget for opptak er 100 poeng. For poengberegning og rangering
av søkere gjelder følgende:
a) Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng for alle fag på VG2/VK1 og tverrfaglig
eksamen.
b) Bestått fagprøve gir 100 poeng.
c) Fagprøve med "bestått meget godt" gir i tillegg 25 poeng.
d) Praksis utover det generelle grunnlag for opptak gir 1 poeng per måned.
e) Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid gir
50 poeng.
f) Fartstid (tid om bord sertifikatpliktig fartøy) gir 1 poeng pr måned.
2) Søkere rangeres etter poengsum, slik at de søkerne med høyest poengsum tildeles
studieplass først.
3) Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon
opplæringen skal føre fram til, kvoteres.
4) Dersom flere søkere har lik poengsum, og det er begrenset med studieplasser, vil
fagskolen gjøre en vurdering av relevans basert på søkernes formelle og uformelle
kompetanse. I tilfeller der det fortsatt ikke er mulig å rangere søkerne, vil studieplass tildeles
på grunnlag av tilfeldig trekning.
Forbehold om oppstart av studietilbud:
Tilbud om skoleplass blir gitt med forbehold om at studietilbudet blir iverksatt
Klage
Vedtak av opptak kan påklages jmf «Forskrift om opptak og eksamen for Fagskolen i Møre og
Romsdal»
Kryssreferanser
Eksterne referanser

Vigo.no

https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo

Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

http://www.fagskoleopptak.no/

Lov om fagskoleutdanning(fagskoleloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-0620-56

