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Kompetansestigen
Opplæring på ulike nivå!



• Med nettbaserte, nettstøttede og fleksible utdanningstilbud mener vi tilbud som i stor grad 
foregår på nett, synkront og/eller asynkront, med digitale møteplasser for f.eks. forelesning, 
webinar, gruppearbeid, kollokvie og annen samhandling. Opptak av forelesninger slik at de som 
har vært opptatt på annet hold, har kunne tatt opplæringsøkten i etterkant kan også være et 
alternativ

• Corona-krisen har påvirket de fleste bransje og markeder, så også hos oss

• Bestemte oss med en gang for å flyttet all opplæring til nettet, for å vise at vi bryr oss og fortsatt 
ønsket å bidra til økt kompetanse hos våre deltakerne/studentene også i krisetider

• Covid 19 har ført til positive endringer i alle våre tilbud, dette vi vil videreføre

• Utrolig mye positive tilbakemeldinger fra deltakerne /studentene og lærerne som mener at 
fordelene ved kurs og opplæring på nett er:

• Større fleksibilitet

• Mulig for flere å delta, oftere

• Gir stor mestringsfølelse og motivasjon

• Videre presenteres mange opplæringstilbud, alle kan gjennomføres som nettbaserte, stedsbaserte 
eller som kombinasjoner!

• Vi er klar til å være i fremtiden!

Hva er nettbaserte tilbud hos oss?



Bedriftsintern opplæring
• I samarbeid med bedrifter/virksomheter kan vi søke midler til skreddersydd opplæring for deres 

ansatte

• BIO midler fra fylkeskommunen – søknadsfrist 8. mai 2020

• Ekstra midler gjennom krisepakke 

• All opplæring som kan knyttes til omstillingsprosesser i bedriftene eller tilpassing til en ny 
markedssituasjon

• Delvis permitterte kan delta i opplæringen

• Vi bistår bedriften med utvikling av kursinnhold og innspill til søknad

• Midlene skal gå til å bl.a. dekke lønn til ansatt, utvikling og gjennomføring av opplæring

• Lave krav om egenandel

• Kompetansepluss midler fra Kompetanse Norge – september 2020

• Opplæringen skal være praksisnær

• Sammen finner vi innhold og skreddersyr temaer utfra ønsker og behov

• Praktisk ledelse, hms, smittevern, bedriftsøkonomi, prosjektforståelse, 
smitterenhold, konflikt og konflikthåndtering, salg og markedsføring,
IK-mat, innkjøp og innkjøpsledelse, digitale verktøy m.m.

• Vi utformer søknad knyttet til opplæring i grunnleggende ferdigheter

• Svært lav egenandel for bedriftene / virksomhetene

• Ansatte med norsk som 2.språk

• Søk midler til Norskopplæring / yrkesnorsk
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• Norsk A2 nivå, alle ferdigheter

• Norsk med data

• Forberedende norskopplæring innenfor følgende:

• Salg

• Kontor- og administrasjon

• Logistikk

• Renhold

• Kokk og servitør

• Helsearbeiderfaget

• Barne- og ungdomsarbeiderfaget

• Helsesekretær

• Studieteknikk med norsk

• Engelsk – forberedende til videregående skole

• Arbeidsledige eller permitterte? 
Snakk med veileder på NAV om Individuell AMO og muligheter

Digitale tilbud
Bygg kompetanse nå!

• Nettbaserte datakurs
• Word

• Excel

• PowerPoint

• Internett/Outlook

• Outlook

• OneNote

• IT-sikkerhet

Mer informasjon og 
påmelding

www.aofstudiestart.no 
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• Fagopplæring med norskopplæring eller opplæring i grunnleggende ferdigheter

• Unik mulighet til å høyne andel faglærte i egen bedrift / virksomhet

• Kan starte allerede før sommeren

• Permitterte og oppsagde kan delta

• Det må skrives samarbeidsavtale mellom bedrift / virksomhet og AOF Vestlandet

• Vi søker midler gjennom Kompetanse Norge – frist innen 02. juni 2020

• Bransjeprogram

• Utvikling av tiltak som skal fremme Fagbrev på jobb-ordningen

• Tilskuddet skal bidra til at flere voksne som arbeider, tar fagbrev gjennom ordningen

• Følgende sektorer er med i ordningen:

• Reiselivsnæringen

• Varehandelen

• Frisørbransjen

• Mat- og drikkevareindustrien

• Anleggsbransjen

• Elektro/automasjon- og fornybar/kraftnæringen

• Helse og omsorgssektoren

• Industri og byggenæringen

• Det må skrives samarbeidsavtale mellom bedrift / virksomhet og AOF Vestlandet

• Vi søker midler gjennom Kompetanse Norge – frist 01. september 2020

Fagopplæring på jobb



Gjennom AOF Vestlandet / AOF Agder er det mulig å ta Generell studiekompetanse, enkeltfag eller forbedre karakterer. 

Våre opplæringer gir muligheten til å søke en rekke studier på universiteter og høgskoler. 

• Passer for de som:

• Har studiekompetanse, ønsker karakterforbedring i ett eller flere fag

• Tatt yrkesfaglig utdanning og fullført til fagbrev 

• Lærlinger som ønsker å ta påbygg ved siden av jobb

• Tatt 2 år yrkesfaglig studieretning og er over 23 år 

• Har grunnskole, over 23 år og har 5 års yrkeserfaring 

eller omsorgsarbeid i hjemmet

• Har studiekompetanse vil bli ingeniør

• Tilbys som nettbasert opplæring med veiledning/oppfølging via lyd/bilde av lærer

• Stipend og lån kan søkes gjennom Lånekassen ved nok studiebelastning

• Arbeidsledige eller permitterte? 

Snakk med veileder på NAV om Individuell AMO og muligheter

Karakterforbedring, Påbygg, Ingeniørpakke

Mer informasjon og 
påmelding

www.aofstudiestart.no
www.aof.no 

Studiekompetansefag
• Norsk Vg1, Vg2 og Vg3
• Engelsk Vg1
• Matematikk 1P, 2P, 2PY
• Naturfag Vg1, Vg3 med 

laboratorieøvelser
• Samfunnsfag Vg2
• Historie Vg3
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Fagskole – Høyere yrkesfaglig utdanning
• AOF Fagskolen kan raskt tilby enkeltemner og sette sammen nye enkeltemner innenfor våre eksisterende 

utdanninger på fagskolen

• I samarbeid med bedrifter/virksomheter kan vi søke midler til skreddersydde opplæringer og/eller utvikling av 
nye tilbud med pilotering

• BIO midler fra fylkeskommunen

• Ekstra midler gjennom krisepakke 

• All opplæring som kan knyttes til omstillingsprosesser i bedriftene eller tilpassing til en ny markedssituasjon

• Permitterte og oppsagte kan delta i opplæringen

• Bransjeprogram midler

• Midler til utvikling av nye kortere tilbud på fagskolenivå og pilotering 

• Mål: at bransjer og sektorer med særlig behov får den kompetansen de trenger for å mestre ny hverdag. Et annet 
viktig mål er at flere ansatte skal få den kompetansen de trenger for å bli stående i arbeid lengst mulig.

• Må være et samarbeid mellom utdanningstilbyder og arbeidsliv

• Opptakskrav: 

• Formelle krav: fag- eller svennebrev, autorisasjon eller generell studiekompetanse

• Mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse

• Søke om opptak, mer informasjon og priser – www.aof-fagskolen.no
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Fagskolekurs med studiepoeng – Digitale tilbud  
• AOF Fagskolen har mulighet til å spisse enkelte tema fra ulike fagskoletilbud, slik at de blir målrettede og treffer behov som 

bedriften/virksomheten har akkurat her og nå. Kombinasjoner av tema er også mulig å forme til nye enkeltemner.

• Enkeltemner vil dokumenteres gjennom karakterutskrift med studiepoeng

• Eksempler på tema fra Helse, miljø og sikkerhet

• HMS økonomi 

• Ansvar og myndighet, roller og oppgaver i HMS arbeidet

• Kjemikaliehåndtering

• Konflikt og konflikthåndtering

• Eksempler på tema fra Effektiviserings- og forbedringsledelse:

• Ledelsesteori og –modeller

• Bedriftsøkonomisk forståelse for ansatte (drift og prosjekt)

• Kvalitetsledelse

• Prosjektledelse

• Krisekommunikasjon

• Verdikjede (Supply Chain Management)

• Eksempler på tema fra Veiledning av lærlinger:

• Mottak og samarbeid om lærlingens opplæring

• Kommunikasjon og etikk 

• Roller og ansvar

• Praktisk veiledning

• Lov og rammeverk, kvalitet i fagopplæringen

• Vurdering av og for læring

• Gjennomgående dokumentasjon

• Eksempler på tema Kontor-, salg og serviceledelse:
• Omdømme og merkevarebygging

• Personalforvaltning

• Rekruttering og kompetanse

• Salg og tjenesteyting

• Eksempler på tema fra Ernæring:
• Grunnleggende ernæringskompetanse

• Kost og ernæring i et samfunnsperspektiv

• Kosthold i forhold til alder, kulturtilhørighet og sykdom

• Trygg mat / IK-mat

• Annen informasjon

• Kan søke BIO midler

• Gir stor fleksibilitet

• Mange muligheter – hva er behovet?

• Studiepoeng i forhold til omfang av opplæringen

Kontakt:

gro.monsen.hoiby@aof.no
mette.celius@aof-fagskolen.no 

Edel.rosvold@aof-fagskolen.no
inger.johanne.bligaard@aofvestlandet.

no



Helse, miljø og sikkerhet

• Grunnelementer i HMS arbeidet, kommunikasjon og samhandling - 14 stp

• Arbeidsmiljøfaktorer - 14 stp

• Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi - 14 stp

• Strategisk HMS arbeid - 10 stp

Effektiviserings- og forbedringsledelse 

• Ledelse og økonomi - 14 stp

• Prosjekt og kvalitetsledelse - 14 stp

• Kommunikasjon og omdømme i endring - 10 stp

• Lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede - 14 stp

Finansieringsmuligheter:

• BIO Midler fra fylkeskommunen – vi hjelper til med søknaden

• Bransjeprogram – vi søker Kompetanse Norge, frist er 01. september

Fagskolemoduler med studiepoeng

Kontor-, salg- og serviceledelse 

• Kontor, administrasjon, salg og servicefagene i et samfunnsperspektiv - 8 stp

• Kontor, IKT og økonomi - 16 stp

• Markedsføring og salg - 10 stp

• Ledelse og personal - 14 stp

Veiledning av lærlinger 

• Veileders rolle og oppgaver - 6 stp

• Veiledning i praksis - 10 stp

• Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon - 6 stp

Ernæring

• Ernæring og praktisk matlaging – 14 stp

• Aktuelle moduler fra godkjent fagskoleutdanninger
• Enkeltmoduler gir studiepoeng
• Enkeltmoduler vil ikke gi vitnemål i seg selv, men de kan godskrives og kunne være del av en fullført 

fagskoleutdanning eller en grad om studenten ønsker å fortsette på utdanningen
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• AOF Fagskolen står klar til å jobbe i lag med lokalt og regionalt arbeidsliv for å utvikle nye moduler 

• Har din bransje behov for økt spisskompetanse – ta kontakt, mulighetene er store

• Bransjeprogrammene gjelder følgende bransjer:

• Reiselivsnæringen

• Varehandelen

• Frisørbransjen

• Mat- og drikkevareindustrien

• Anleggsbransjen

• Elektro/automasjon- og fornybar/kraftnæringen

• Helse og omsorgssektoren

• Industri og byggenæringen

• Bransjeprogram – søknadsfrist 01. september 2020

• Midler til utvikling av nye kortere tilbud på fagskolenivå og pilotering 

• Mål: at bransjer og sektorer med særlig behov får den kompetansen de trenger for å mestre ny hverdag. 
Et annet viktig mål er at flere ansatte skal få den kompetansen de trenger for å bli stående i arbeid lengst mulig.

• Må være et samarbeid mellom utdanningstilbyder og arbeidsliv

Bransjeprogram – utvikling av nye moduler
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Bygg kompetanse - vi er med hele veien!
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