NOTAT OM
SAMARBEID MED FYLKESKOMMUNEN MØRE OG ROMSDAL
«Ålesund kunstfagskole har i dag ein lite systematisk relasjon til vår eiga
fylkeskommune. Etter som Stortinget no legg mykje meir ansvar overfor
fylkeskommunen vil det vere naturleg å arbeide for ein langt tettare og
målretta relasjon. Det vil vere eit mål at vi allereie tidleg i 2018 har avtale om
følgjande tiltak:
·

Innplassering i fylkeskommunen si heimeside, som eigen snarveg i
fagskolemenyen. Fylkeskommunen bør opprette ei ny mappe om
fagskoleutdanningar

·

Medlem i rådgivernettverket for dei vidaregåande skolane

·

Invitasjon til å delta messer og kampanjer for fylkeskommunen
arrangerer rundt om i fylket

·

Samarbeid med OT og PPT i heile fylket, invitasjon til møteplassar og
prosjekt

·

Invitasjon til møteplassar for fylka sine ressurs- og karrieresentra – og bli
tillagt ei rolle innan dei livslange læringsprosjekta, i vaksenopplæringa.

·

Deltakelse i arbeidsgruppa som skal lage forslag til ein eigen fagskuleplan
for Møre og Romsdal

·

Observatør i fagskolestyret?

Styret for Ålesund kunstfagskole gjorde i sitt møtet 26. april følgende
enstemmige vedtak:
1. Styret tar til vitende følgende føringer i KUF-innstillingen:
 innføring av studiepoeng som måleenhet for utdanningen
 egen opptaksordning for kunstutdanninger, slik det i dag er
for høyere kunstfaglig utdanning – dvs. ved bruk av
opptaksprøve

 forvalteransvaret for fagskolene legges til det regionale
nivået
 fagskoleutdanning skal betegnes som “høyere yrkesfaglig
utdanning”
 muligheter for å bygge partnerskap mellom fagskoler og
høgskoler
 økte krav til samarbeid mellom skole og arbeidsliv/yrkesliv
 likeverdige velferdsordninger for fagskolestudenter, ved at
fagskolene nå kan slutte seg til de lokale
Studentsamskipnadene
2. Styret vedtar følgende oppfølgnings tiltak som særlig aktuelle
for Ålesund kunstfagskole:
a. Avklare tidspunktet for innføring av studiepoeng, hva
med dagens studenter?
b. Vurdere strukturen i skolens eget poengsystem, også
med tanke på kurs og deltidsstudenter
c. Kontakt med fylkeskommunen angående de regionale
prosessene
d. Kontakt med lokal studentsamskipnad, med mål om
avtale før neste skoleår starter
e. Tilpasse skolens studiekontrakt til den nye virkeligheten
f. Vurdere hvilke norske høgskoler som vår skole bør søke
nærmere samarbeid med
Angående KDs oppdragsbrev 2018 til fylkeskommunen er det behov for snarest
mulig avklaring av følgende punkter
 Tidspunkter og rutiner for utbetaling av statsstøtten
 Vurdering av den «nasjonale kvoten» for studenter, hvilket
studenttal bør sikres for Ålesund kunstfagskole?

 Innpassing av nye studieplasser – murale malingsteknikker i
2018 og kulturelt entreprenørskap i 2019
 Fylkeskommunens strategi for arbeid med de 4 målene i
oppdragsbrevet datert 21.12.2017
 System og rutinekrav for å sikre et forsvarlig
dokumentasjonsgrunnlag for fylkeskommunens rapport til
KD innen 15.04.2019
 System og rutinekrav knyttet til søknader om statlige
utviklingsmidler

Styret ved Ålesund kunstfagskole ber vennligst om en strategisk dialog og
mulighet til deltakelse i utviklingen av fagskolesystemet i Møre og Romsdal.
Etter vår mening er det ingen tid å miste, dersom den «nye virkeligheten» skal
inntre allerede i 2019.
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