Utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning 2020
Søknad
Introduksjon
Skrivetilgang
Lesetilgang

1. Prosjektinfo.
1.1. Prosjektinformasjon
Prosjektnummer

UMFAG-2020/10084

Prosjekttittel

Marin bioprosess - en videre utvikling

Undertittel
Er det samarbeidspartnere med i prosjeket?
Ja

2. Institusjon
2.1. Søkerinstitusjon
2.1.1. Søkerinstitusjon
Søkerinstitusjon
Fagskolen i Kristiansund (NO)

2.1.2. Fagområdegodkjenning
Har søkerinstitusjonen fagområdegodkjenning?
Nei

2.1.3. Kontaktperson og anvisnings- og attestasjonsansvarlig
Name:
Tittel:
Epost:
Address:
Telefonnummer:

Rovik Bjerkestrand, Marit
Rektor
Marit.Rovik.Bjerkestrand@mrfylke.no

Name:
Tittel:
E-mail:
Address:

Moe Backer, Marit
Økonomi- og administrasjonsleder
marit.moe.backer@mrfylke.no

2.1.4. Skoleeier

Navn på skoleeier

UMFAG-2020/10084

958 91 880

Møre og Romsdal fylkeskommune
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2.2 Samarbeidspartnere
Partnerinstitusjon
Partnerinstitusjon
Institusjon:
:
Kontaktperson:
Tittel:
Epost:
Fax number:

NO-Skretting AS (NO)

Institusjon:
:
Kontaktperson:
Tittel:
Epost:
Fax number:

NO-GC Rieber Oils AS (NO)

Roald, Hilde
Produksjonsdirektør
Hilde.Roald@skretting.com

Bjerkestrand, Jan Roger
Daglig leder
Jan.Roger.Bjerkestrand@gcrieber.com

3. Prosjektbeskrivelse
3.1 Bakgrunn, behov og mål
3.1.1. Prosjektet retter seg mot følgende:
Prosjektet retter seg mot:
Engangsinvestering i utstyr og infrastruktur
Utvikling av nye utdanninger i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv

3.1.2. Beskrivelse av prosjektet
Beskriv bakgrunn, behov og målgruppe for prosjektet:
Undervisningen i prosessteknikk består i stor grad av laboratorie- og simulatorarbeid, og særlig
innenfor den nye retningen biomarin prosessering har skolen ved hjelp av midler fra KD investert i nytt
utstyr i årene 2018 til 2019, og med utviklingsmidler fra 2019 har prosessteknikkfaget fått akkreditert
godkjenning som samlingsbasert og nettstøttet studieprogram.
Studiet i Prosessteknikk har mange emner der bruk av laboratorieutstyr er en essensiell del av
undervisningen.
De biomarine hovedområdene som er introdusert i de nye emnene er prosessering av makroalger,
mikroalger, marine oljer, og muligheter for å produsere nye materialer som f.eks bioplast. Dette er
fagområder som er helt i startfasen på fagskolen. Videreutvikling av disse fagene vil kreve et enda
tettere faglig samarbeid med industrien, supplering av eksisterende utstyr som skolen har, og noe nytt
utstyr.
Etter innkjøp av utstyr ser man at det er ønskelig med ekstern kompetanse fra industrien til
optimalisering av laboratorieoppsett, og utvikling av laboratorieprotokoller til øvelser til dagsaktuelle
problemstillinger innen industriell biomarin prosessering tilpasset nye undervisningsformer. Det ønskes
også å supplere eksisterende laboratorieutstyrspark. Utstyret det søkes om støtte til å investere i med
denne søknaden, vil supplere det eksisterende utstyret slik at det kan brukes på en best mulig måte og
gjøre skolen i stand til å tilby studentene en enda bedre utdanning.
Omverdenen er ikke særlig kjent med utviklingen av Prosessteknikklinja hos Fagskolen i Kristiansund,
og det søkes derfor også om markedføringsmidler i søknaden.
Målgruppen er studenter og næringsliv innen prosessteknikk.
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Beskriv prosjektets mål og forventede resultater
Prosjektet tar mål om å utvikle prosessteknikkstudiet i Kristiansund til å være det mest fremtidsrettede
studiet på fagskolenivå innen sitt felt, og med sterke koplinger til næringslivet.
Vi forventer at utviklingen av studiet, både som et fleksibel utdanning som kan tas ved siden av jobb, og
utviklingen av det faglige innholdet i laboratoriet med industrien, skal øke relevans og interesse.
Beskriv hvordan prosjektet skal gjennomføres (hvilke aktiviteter det omfatter):
-Innkjøp av kompletterende laboratorieutstyr
-Oppsett av lab, og utvikling av protokoller sammen med industrien
-Markedsføring av studiet

3.2 Fremdriftsplan
Prosjektets varighet

03/2020 - 06/2020

Fremdriftsplan
Aktiviteter
Innkjøp av kompletterende laboratorieutstyr
Markedsføring av studiet
Oppsett av lab, og utvikling av protokoller sammen med
industrien

Start år
2020
2020

Start måned
mar
mar

Slutt år
2020
2020

Slutt måned
mar
apr

2020

apr

2020

jun

3.3. Resultater
3.3. Resultater
Hvordan skal resultatene av prosjektet følges opp etter prosjektperioden?
Mye av utstyret vil kunne tas i bruk av både 1.års-studentene og 2. års-studentene, så snart det er
anskaffet. Og utstyret vil følge studenten gjennom deres utdanningsløp. Dette er utstyr som vil kunne
brukes i lang tid fremover, noe det legges vekt på i vurderingen av innholdet i «utstyrspakken».
Forhåpentligvis vil denne totale oppgradering av studiet i Prosessteknikk føre til at enda flere kvalifiserte
og dyktige studenter ønsker å studere ved Fagskolen i Kristiansund, noe som igjen vil skape en høyere
kvalitet i undervisningen, med et faglig sterkt lærings- og studiemiljø.
Beskriv hvordan tiltaket/-ene vil gi bedre læring for studentene og bidra til å styrke den
yrkesfaglige relevansen i utdanningen:
For at våre studenter skal være rustet for arbeidslivet, er det viktig at de lærer seg å bruke den typen
utstyr som brukes blant bedriftene i næringslivet. Oppdaterte og næringsrelevante protokoller og
tidsriktig laboratorieutstyr vil derfor helt klart styrke den yrkesfaglige relevansen i utdanningen.
Makro og mikroalger har to forskjellige forløp for prosessering og kunne følge hele forløpet fra dyrking/
høsting til produkt vil være veldig gunstig og pedagogisk. Bruken av alger har eksistert i mange år, men
nå utvides det ved å se på andre arter og opprettelsen av storskala produksjon. Høyverdige marine
oljer som er oppkonsentrert er blitt mer etterspurt i helsekost markedet nasjonalt og internasjonalt.
Fordypningen i biomarin prossesering gir studentene et unikt fortrinn i en næring som vokser, og som er
spådd til å omsette for like mye som oppdrettsnæringen gjør i dag. Det at studentene får være koplet til
en så spennende næring i vekst, vil kanskje også bidra til å øke interessen blant studentene, og blant
elever på videregående skole som vurderer om de skal fortsette sin utdanning ved fagskolen.
Fagskolen i Kristiansund har et særlig fokus på det å forstå, analysere, og gjøre endringer i en prosess
for å løse en problemstilling som kan oppstå. Når studentene kommer ut i arbeid, vil de dermed møte
utstyr, prinsipper, og arbeidsmetoder som de allerede har jobbet med på laboratoriet, ikke bare noe de
har arbeidet med på papir.
Beskriv hvordan tiltaket/-ene vil bidra til økt kvalitet i undervisning- og/eller
vurderingsaktivitetene:
Det at studentene får tilgang på fungerende og relevant utstyr i utdanningen, sammen med en
videreutvikling av emneplanene, er en essensiell del av arbeidet med å heve kvaliteten på utdanningen.
Dette vil føre til at studentene i større grad får den kompetansen det er behov for i næringslivet, og vil
gjøre de enda bedre rustet for fremtidens arbeidsliv.
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Med en tidsriktig og oppdatert lab, kan også aktører fra næringslivet komme til skolen for å utdanne
sine ansatte, eller for å lære bort sin kunnskap til fagskolens studenter. Dette kan bidra til å skape
gode synergier, både i regionen og på landsbasis. Fagskolen i Kristiansund er også samlokalisert
med Kristiansund VGS som tilbyr yrkesfaglig videregående utdanning innenfor kjemiprosess. Det nye
utstyret kan derfor benyttes fullt ut, ved at elevene på videregående også kan få muligheten til å komme
og prøve seg på dette utstyret, noe som totalt sett vil gi økt kvalitet i utdanning til enda flere enn bare
fagskolestudentene.
I hvilken grad inngår prosjektet i fagskolens strategiske arbeid med utdanningskvalitet, samt
eventuell forankring i andre strategier og planer, for eksempel fylkeskommunens/regionens
kompetansepolitiske strategi?
Fagskolen i Kristiansund vil også fortsette arbeidet med kvalitet i utdanningen fremover, og arbeider
kontinuerlig med å fange opp behovene som kompetanse som dukker opp i det lokale næringslivet.
Fagskolens øvrige forutsetninger for gjennomføring av prosjektet:
Fagskolen har tilbudt studietilbudet prosessteknikk i mange år, og har underveis hatt tett samarbeid
med næringslivet i regionen. Koplingen til næringslivet, som samarbeidspartnerne i prosjektet, og
utviklingsprosjekt i industrien, gjør at fagskolen har mulighet til tilegne seg dagsaktuell kompetanse.

3.4. Prosjektorganisasjon
3.4. Prosjektorganisasjon
3.4.1. Prosjektleder:

Ingemund Falkberget Engøy

3.4.2. Sammensetning av prosjektgruppe:
Ingemund Falkberget Engøy (Faglig ansvarlig Prosessteknikk - Fagskolen i Kristiansund), Rebekka
Varne (Rådgiver akvakultur - Møre og Romsdal fylkeskommune), Lasse Kristiansen (Rådgiver Næring Møre og Romsdal fylkeskommune), Thor Arne Aasebø (Leder for Fagskolen i Kristiansund - Fagskolen i
Kristiansund)
3.4.3. Sammensetning av styringsgruppe:
Marit Rovik Bjerkestrand (Rektor - Fagskolen i Kristiansund)
Thor Arne Aasebø (Leder for Fagskolen i Kristiansund - Fagskolen i Kristiansund)
Kariann D Flovikholm (Ass. fylkesutdanningssjef - Møre og Romsdal fylkeskommune)
3.4.4. Beskriv de prosjektansvarliges faglige kompetanse:
Faglig ansvarlig ved avdelingen for prosessteknikk, Ingemund Engøy har Mastergrad i kjemi, og har
undervist ved Fagskolen i Kristiansund i flere år.

3.5. Samarbeid om prosjektet
3.5. Eventuelt samarbeid om prosjektet
3.5.1. Samarbeidspartnere:
GC - Rieber Oils AS
Skretting AS
3.5.2. Beskriv samarbeidsopplegget
Fagskolen i Kristiansund har et tett samarbeid med industriaktørene GC - Rieber og Skretting,
som har kompetanse innen nye satsinger hvor Fagskolen i Kristiansund utvikler studieprogram, og
laboratoriearbeid.
Fagskolen i Kristiansund vil invitere samarbeidspartnerne inn i i dialogmøte for å diskutere i hvilken
grad samarbeidspartnerne kan bidra direkte inn i utvikling av lab- og undervisningsopplegget i
prosessteknikkfaget, eventuelt hvilke aktører som kan være aktuelle. Foreløpig har partnerne sagt ja til å
stille med tjenester i forhold til vedlikehold og service på lab-utstyret som skolen ønsker å anskaffe.
Fagskolen i Kristiansund vil tilrettelegge for møtene med industrien.
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4. Finansieringsplan
4.2. Finansieringsplan
Activity
Finansieringsplan
SUM - Activity
SUM - Total

NOK - Norwegian kroner

Tilskudd
226 300
226 300
226 300

Egenandel
118 700
118 700
118 700

Tilskudd fra andre

Sum

0
0
0

345 000
345 000
345 000

Kommentar til det vedlagte budsjettet

4.3. Kontoinformasjon
Kontonummer:

4212 07 70300

Betalingsreferanse

24 001 31 5540

Organisasjonsnummer: 913 587 987

5. Vedlegg
5.1. Vedlegg
Vedlegg
* Budsjett--og-finansieringsplan-utviklingsmidler-2020. Marin bioprosess - en utvikling.xlsx
* Følgebrev utviklingssøknader Fagskolen i Kristiansund 2020 underskrevet.pdf
* Underskrevet samarbeidsavtale Skretting 2020.pdf
* Underskrevet samarbeidsavtale GCRieberOils.pdf

5.2. Sjekkliste
Signert følgebrev fra styreleder er vedlagt
Budsjett er vedlagt, jmf. pkt 4.1 Budsjett
Vedlagt samarbeidsavtale, jmf. pkt 3.5
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BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN, FAGSKOLEPROSJEKTER 2020
Prosjekttittel: Marin bioprosess - en videre utvikling
Kostnader - legg inn budsjett her og spesifiser så mye som mulig. Legg til rader etter behov.
Mengde
Tid/antall

2020

100 t a 1500

150000

2021

Prosjektledelse/koordinering: Tid og kostnader som vil gå med til prosjektledelse.
Hva: Spesifiser

Faglig utvikiklingsarbeid: Tid og kostnader som vil gå med til faglig utvikling.
Hva:
Spesifiser:
Utvikling av laboppsett og protokoll
Involvering av industriaktører i utvikling av lab og undervisningsoppsett. Kjøp av timer.
Kjøp av utstyr/programvare:
Hva:
Mikroskop
Vakuumpumpe
Vakuummåler
Smeltepunktsapparat
Termometere
Soxhet extraktor
Glassutstyr
Innkjøp av kjemikalier og startkulturer

Spesifiser
Til å observere dyrkede mikroalger.
Til vakuumdestillasjon av ulike stoffer
Til måling av vakuum på rotasjonsfordamper
Til utføring av smeltepunktsprøver av
Analog og digital. Til kontrollering av temperatur under fermentering av alger mm.
Til oppsamling av destillat fra destillering.
Reaksjonsbeholdere og konstruksjonselementer

1
1
1
2

div.

3

div.
div.

Diverse kostnader:
Hva:
Spesifiser
Markedsføringsarbeid, Kjøp av annonser, deltakelse på utdanningsmesse, kronikker

40 000
9 000
10 500
35 000
6 500
5 500
30 500
8000

50000

Sum kostnader:

345000

0

FINANSIERINGSPLAN: (legg til rader etter behov)
2020
Sum kostnader (overført fra budsjettet)

2021

345000

Sum
0

345000

Finansiering

0

Diku

226300

226300

Søkerinstitusjon

118700

118700

Ev. andre ( oppgi navn)

0

I ALT

Prosjektets egenandel i %:

Budsjett utviklingskostnader

345000

0

345000

34 %

1

Norgesuniversitetet

Utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning 2020
Søknad
Introduksjon
Skrivetilgang
Lesetilgang

1. Prosjektinfo.
1.1. Prosjektinformasjon
Prosjektnummer

UMFAG-2020/10065

Prosjekttittel

Simulator 2020 - del 1

Undertittel

K-Sim Navigation Desktop ECDIS, RADAR, GMDSS

Er det samarbeidspartnere med i prosjeket?
Nei

2. Institusjon
2.1. Søkerinstitusjon
2.1.1. Søkerinstitusjon
Søkerinstitusjon
Fagskolen i Kristiansund (NO)

2.1.2. Fagområdegodkjenning
Har søkerinstitusjonen fagområdegodkjenning?
Nei

2.1.3. Kontaktperson og anvisnings- og attestasjonsansvarlig
Name:
Tittel:
Epost:
Address:
Telefonnummer:

Rovik Bjerkestrand, Marit
Rektor
Marit.Rovik.Bjerkestrand@mrfylke.no

Name:
Tittel:
E-mail:
Address:

Moe Backer, Marit
Økonomi- og administrasjonsleder
marit.moe.backer@mrfylke.no

2.1.4. Skoleeier

Navn på skoleeier

958 91 880

Møre og Romsdal fylkeskommune

3. Prosjektbeskrivelse
3.1 Bakgrunn, behov og mål
3.1.1. Prosjektet retter seg mot følgende:
Prosjektet retter seg mot:
Engangsinvestering i utstyr og infrastruktur
UMFAG-2020/10065
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3.1.2. Beskrivelse av prosjektet
Beskriv bakgrunn, behov og målgruppe for prosjektet:
En simulator med 8 studentstasjoner er en svært viktig del av undervisningen da studentene gis mulighet
til individuell mengdetrening i bruk av kartmaskin som i dag er installert på så godt som alle skip.
Simulatoren vil også bli benyttet til obligatorisk GMDSS kurs.
Fagskolen har i dag en eldre simulator fra en annen leverandør og som dessverre ikke er optimal. Ved å
installere simulator fra samme leverandør som navigasjonssimulatoren (Kongsberg Digital) vil hverdagen
for studenter og instruktører bli enklere med tanke på tidsbruk til opplæring i en hektisk hverdag og
læringsutbyttet vil øke.
Målgruppen er maritime studenter, og maritim næringsliv.
Beskriv prosjektets mål og forventede resultater
Målet er å styrke studentenes forståelse for elektroniske kart, samt gi mengdetrening i bruk av kart, radar
og radiokommunikasjon. Det er et mål å kunne simulere feilkilder for å la studentene tilegne seg den
kompetansen som kreves for å kunne identifisere og løse denne typen utfordringer.
Dette vil gi næringslivet etterspurt kompetanse og studenter som er bedre forberedt på arbeidslivet. Det
forventes at dette vil resultere i bedre læring og realistiske scenario.
Beskriv hvordan prosjektet skal gjennomføres (hvilke aktiviteter det omfatter):
- Bestille desktop simulator (Tilbud foreligger)
- Leveranse av utstyr
- Montering av desktop simulator
- Test og videreutvikle simulator øvelser

3.2 Fremdriftsplan
Prosjektets varighet

08/2020 - 02/2021

Fremdriftsplan
Bestilling av simulator
Produksjon
Installasjon

Aktiviteter

Start år
2020
2020
2021

Start måned
aug
aug
jan

Slutt år
2020
2020
2021

Slutt måned
aug
des
jan

3.3. Resultater
3.3. Resultater
Hvordan skal resultatene av prosjektet følges opp etter prosjektperioden?
Gjennom skoleåret gjennomfører skolen evalueringer der studentene evaluerer faglærer, og skolen.
Resultatet av evalueringene blir tema i fagseksjonenes systematiske vurdering hvor det settes inn tiltak
etter normer gitt i skolens KS-system. Evalueringene er også tema i skolens kvalitative og kvantitative
indikatorer. Videre evalueringer vil vise om tiltakene får ønsket virkning.
Beskriv hvordan tiltaket/-ene vil gi bedre læring for studentene og bidra til å styrke den
yrkesfaglige relevansen i utdanningen:
Studentene får trene med utstyr de vil kjenne igjen når de kommer i arbeid på skip. De får testet seg
selv i samarbeid, samhandling og krisehåndtering i trygge omgivelser. Tiltakene vil helt klart øke
kompetansen til studentene og gjøre de bedre rustet til å møte hverdagen om bord. Skolens studenter
er i jevnlig kontakt med den maritime næringen gjennom skipsbesøk. Tilbakemeldinger som studentene
får av mannskapet er at simulatortrening er et viktig hjelpemiddel med tanke på å trene på oppgaver,
situasjoner og problemstillinger de vil møte når de kommer om bord. Studentene får også trene med
moderne digitale instrumenter som de vil møte på en skipsbro.
Beskriv hvordan tiltaket/-ene vil bidra til økt kvalitet i undervisning- og/eller
vurderingsaktivitetene:
Kvaliteten i undervisningen blir vesentlig økt ved at studentene får øve med tidsriktig utstyr som de
vil finne igjen når de kommer om bord i skip etter endt utdannelse. Instruktørene vil kunne lage mer
UMFAG-2020/10065
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virkelighetsnære øvelser og studentene får trene i trygge omgivelser på situasjoner de vil bli utsatt for på
sjøen.
I hvilken grad inngår prosjektet i fagskolens strategiske arbeid med utdanningskvalitet, samt
eventuell forankring i andre strategier og planer, for eksempel fylkeskommunens/regionens
kompetansepolitiske strategi?
Fagskolen i Kristiansund arbeider kontinuerlig med å forbedre utdannings kvaliteten gjennom en utstrakt
bruk av evalueringer fra studenter, faglærere, sensorer og eksterne interesser som igjen resulterer i at
den enkelte fagseksjon iverksetter tiltak for å forbedre kvaliteten på undervisningen der evalueringene
viser at det er et forbedringspotensial.
I skolens plan for kompetanseheving er pedagogisk bruk av digitale læremiddel og simulator sentralt.
Fagskolens øvrige forutsetninger for gjennomføring av prosjektet:
Fagskolen har lang tradisjon og erfaring med undervisning i maritime fag og har undervisningspersonell
med bred maritim erfaring. Fagskolen er også i startfasen på et samarbeidsprosjekt med de andre
maritime fagskolene som går ut på å etablere en nasjonal samarbeidsplattform for simulatortrening.

3.4. Prosjektorganisasjon
3.4. Prosjektorganisasjon
3.4.1. Prosjektleder:

Linda Merethe Pedersen

3.4.2. Sammensetning av prosjektgruppe:
Linda Merethe Pedersen (Faglig ansvarlig dekksoffiser, simulatoransvarlig, faglærer)
John Sørli (Pedagogisk ansvarlig, faglærer, instruktør GMDSS)
Morten Parelius (faglærer)
Thor Arne Aasebø (Avdelingsleder fagskolen)
3.4.3. Sammensetning av styringsgruppe:
Marit Rovik Bjerkestrand (Rektor – Fagskolen i Kristiansund)
Marit Moe Backer (Økonomi- og administrasjonsleder – Fagskolen i Kristiansund)
Thor Arne Aasebø (Avdelingsleder – Fagskolen i Kristiansund)
3.4.4. Beskriv de prosjektansvarliges faglige kompetanse:
Faglig og simulatoransvarlig Linda Merethe Pedersen har Bachelorgrad i nautikk i tillegg til 90 st.p. i
økonomi og administrasjon. Sammen med de øvrige medlemmene av prosjektgruppa er representerer
utførerne av prosjektet en bred innsikt i maritim næring, og mange år praktisk erfaring fra maritim
skipsfart.
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4. Finansieringsplan
4.2. Finansieringsplan
Activity
Finansieringsplan
SUM - Activity
SUM - Total

NOK - Norwegian kroner

Tilskudd
1 057 000
1 057 000
1 057 000

Egenandel

Tilskudd fra andre

850 000
850 000
850 000

Sum

0
0
0

1 907 000
1 907 000
1 907 000

Kommentar til det vedlagte budsjettet

4.3. Kontoinformasjon
Kontonummer:

4212 07 70300

Betalingsreferanse

24 001 31 5540

Organisasjonsnummer: 913 587 987

5. Vedlegg
5.1. Vedlegg
Vedlegg
* Budsjett--og-finansieringsplan-utviklingsmidler-2020 Simulator 2020 del 1.xlsx
* Følgebrev utviklingssøknader Fagskolen i Kristiansund 2020 underskrevet.pdf

5.2. Sjekkliste
Signert følgebrev fra styreleder er vedlagt
Budsjett er vedlagt, jmf. pkt 4.1 Budsjett
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BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN,
FAGSKOLEPROSJEKTER 2020
Prosjekttittel: Simulator 2020 - del 1
Kostnader - legg inn budsjett her og spesifiser så mye som mulig. Le
Mengde
Tid/antall

2020

2021

Prosjektledelse/koordinering: Tid og kostnader

som vil gå med til prosjektledelse.

Hva: Spesifiser
Bestilling og logistisk koordinering

10 timer a 800

4000

4000

Faglig utvikiklingsarbeid: Tid og kostnader som

vil gå med til faglig utvikling.

Hva: Spesifiser:
Implementerin, tilrettelegginng og opplæring

30 timer a 800

Kjøp av utstyr/programvare:
Hva: Spesifiser
Desktop K-Sim Navigation

24000

1875000

Diverse kostnader:
Hva: Spesifiser

Sum kostnader:

1879000

28000

FINANSIERINGSPLAN: (legg til rader etter behov)
2020
Sum kostnader (overført fra budsjettet)

1879000

2021
28000

Finansiering

1907000
0

Diku

1029000

Søkerinstitusjon
Ev. andre ( oppgi navn)

28 000

850000

1057000
850000
0

I ALT

1879000

Prosjektets egenandel i %:
Budsjett utviklingskostnader

Sum

28000

1907000

45 %
1

Norgesuniversitetet

Utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning 2020
Søknad
Introduksjon
Skrivetilgang
Lesetilgang

1. Prosjektinfo.
1.1. Prosjektinformasjon
Prosjektnummer

UMFAG-2020/10083

Prosjekttittel

Simulator 2020 - del 2

Undertittel

Felles øvelser mellom navigasjons- og maskinromsimulator

Er det samarbeidspartnere med i prosjeket?
Nei

2. Institusjon
2.1. Søkerinstitusjon
2.1.1. Søkerinstitusjon
Søkerinstitusjon
Fagskolen i Kristiansund (NO)

2.1.2. Fagområdegodkjenning
Har søkerinstitusjonen fagområdegodkjenning?
Nei

2.1.3. Kontaktperson og anvisnings- og attestasjonsansvarlig
Name:
Tittel:
Epost:
Address:
Telefonnummer:

Rovik Bjerkestrand, Marit
Rektor
Marit.Rovik.Bjerkestrand@mrfylke.no

Name:
Tittel:
E-mail:
Address:

Moe Backer, Marit
Økonomi- og administrasjonsleder
marit.moe.backer@mrfylke.no

2.1.4. Skoleeier

Navn på skoleeier

958 91 880

Møre og Romsdal fylkeskommune

3. Prosjektbeskrivelse
3.1 Bakgrunn, behov og mål
3.1.1. Prosjektet retter seg mot følgende:
Prosjektet retter seg mot:
Engangsinvestering i utstyr og infrastruktur
UMFAG-2020/10083
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3.1.2. Beskrivelse av prosjektet
Beskriv bakgrunn, behov og målgruppe for prosjektet:
Samarbeid om bord i et skip er av vital betydning for sikkerhet og miljø. Med felles simulatorøvelser
kan skolen forbered studentene på det som vil møte dem i hverdagen om bord og å kunne trene på
utfordringer, problemer og farlige situasjoner i trygge omgivelser.
Prosjektets målgruppe er maritime studenter, og maritimt næringsliv
Beskriv prosjektets mål og forventede resultater
Utdanne maritime studenter som er best mulig forberedt til å møte utfordringene i til dels krevende
maritime operasjoner på et skip.
Rederiene vil få kadetter og offiserer som er bedre rustet til å takle situasjoner som kan oppstå om bord.
Beskriv hvordan prosjektet skal gjennomføres (hvilke aktiviteter det omfatter):
- Oppgradering av simulatorene for å muliggjøre felles simulatorøvelser (Tilbud innhentet fra Kongsberg
Digital)
- Utarbeidelse av felles simulatoroppgaver
- Gjennomføring av felles øvelser

3.2 Fremdriftsplan
Prosjektets varighet

08/2020 - 06/2021

Fremdriftsplan
Aktiviteter
Bestilling av oppgradering
Produksjon
Installasjon
Utarbeidelse av øvelser
Felles øvelser på simulator

Start år
2020
2020
2021
2021
2021

Start måned
aug
aug
jan
feb
mar

Slutt år
2020
2020
2021
2021
2021

Slutt måned
aug
des
jan
mar
jun

3.3. Resultater
3.3. Resultater
Hvordan skal resultatene av prosjektet følges opp etter prosjektperioden?
Gjennom skoleåret gjennomfører skolen evalueringer der studentene evaluerer faglærer, og skolen.
Resultatet av evalueringene blir tema i fagseksjonenes systematiske vurdering hvor det settes inn tiltak
etter normer gitt i skolens KS-system. Evalueringene er også tema i skolens kvalitative og kvantitative
indikatorer. Videre evalueringer vil vise om tiltakene får ønsket virkning.
Beskriv hvordan tiltaket/-ene vil gi bedre læring for studentene og bidra til å styrke den
yrkesfaglige relevansen i utdanningen:
Studentene får trene med utstyr de vil kjenne igjen når de kommer i arbeid på skip. De får testet seg
selv i samarbeid, samhandling og krisehåndtering i trygge omgivelser. Tiltakene vil helt klart øke
kompetansen til studentene og gjøre de bedre rustet til å møte hverdagen om bord. Skolens studenter
er i jevnlig kontakt med den maritime næringen gjennom skipsbesøk. Tilbakemeldinger som studentene
får av mannskapet er at simulatortrening er et viktig hjelpemiddel med tanke på å trene på oppgaver,
situasjoner og problemstillinger de vil møte når de kommer om bord. Studentene får også trene med
moderne digitale instrumenter som de vil møte på en skipsbro.
Beskriv hvordan tiltaket/-ene vil bidra til økt kvalitet i undervisning- og/eller
vurderingsaktivitetene:
Kvaliteten i undervisningen blir vesentlig økt ved at studentene får øve med tidsriktig utstyr som de
vil finne igjen når de kommer om bord i skip etter endt utdannelse. Instruktørene vil kunne lage mer
virkelighetsnære øvelser og studentene får trene i trygge omgivelser på situasjoner de vil bli utsatt for på
sjøen.
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I hvilken grad inngår prosjektet i fagskolens strategiske arbeid med utdanningskvalitet, samt
eventuell forankring i andre strategier og planer, for eksempel fylkeskommunens/regionens
kompetansepolitiske strategi?
Fagskolen i Kristiansund arbeider kontinuerlig med å forbedre utdannings kvaliteten gjennom en utstrakt
bruk av evalueringer fra studenter, faglærere, sensorer og eksterne interesser som igjen resulterer i at
den enkelte fagseksjon iverksetter tiltak for å forbedre kvaliteten på undervisningen der evalueringene
viser at det er et forbedringspotensial.
I skolens plan for kompetanseheving er fokuset pedagogisk bruk av digitale læremiddel og simulator er
en viktig del i dette arbeidet.
Fagskolens øvrige forutsetninger for gjennomføring av prosjektet:
Fagskolen har lang tradisjon og erfaring med undervisning i maritime fag og har undervisningspersonell
med bred maritim erfaring. Fagskolen er også i startfasen på et samarbeidsprosjekt med de andre
maritime fagskolene som går ut på å etablere en nasjonal samarbeidsplattform for simulatortrening.

3.4. Prosjektorganisasjon
3.4. Prosjektorganisasjon
3.4.1. Prosjektleder:

Linda Merethe Pedersen

3.4.2. Sammensetning av prosjektgruppe:
Linda Merethe Pedersen (Faglig ansvarlig dekksoffiser, simulatoransvarlig dekksoffiser, faglærer)
Per Olaf Andreassen (Faglærer maskinoffiser)
Arne Grønseth (Simulatoransvarlig maskinoffiser, faglærer)
Thor Arne Aasebø (Faglig ansvarlig maskinoffiser, avdelingsleder fagskolen)
3.4.3. Sammensetning av styringsgruppe:
Marit Rovik Bjerkestrand (Rektor – Fagskolen i Kristiansund)
Marit Moe Backer (Økonomi- og administrasjonsleder – Fagskolen i Kristiansund)
Thor Arne Aasebø (Avdelingsleder – Fagskolen i Kristiansund)
3.4.4. Beskriv de prosjektansvarliges faglige kompetanse:
Faglig og simulatoransvarlig Linda Merethe Pedersen har Bachelorgrad i nautikk i tillegg til 90 st.p. i
økonomi og administrasjon. Sammen med de øvrige medlemmene av prosjektgruppa er representerer
utførerne av prosjektet en bred innsikt i maritim næring, og mange år praktisk erfaring fra maritim
skipsfart.
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4. Finansieringsplan
4.2. Finansieringsplan
Activity
Finansieringsplan
SUM - Activity
SUM - Total

NOK - Norwegian kroner

Tilskudd
81 300
81 300
81 300

Egenandel

Tilskudd fra andre

81 300
81 300
81 300

Sum

0
0
0

162 600
162 600
162 600

Kommentar til det vedlagte budsjettet

4.3. Kontoinformasjon
Kontonummer:

4212 07 70300

Betalingsreferanse

24 001 31 5540

Organisasjonsnummer: 913 587 987

5. Vedlegg
5.1. Vedlegg
Vedlegg
* Budsjett--og-finansieringsplan-utviklingsmidler-2020 Simulator 2020 del 2.xlsx
* Følgebrev utviklingssøknader Fagskolen i Kristiansund 2020 underskrevet.pdf

5.2. Sjekkliste
Signert følgebrev fra styreleder er vedlagt
Budsjett er vedlagt, jmf. pkt 4.1 Budsjett
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BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN,
FAGSKOLEPROSJEKTER 2020
Prosjekttittel: Simulator 2020 - del 2
Kostnader - legg inn budsjett her og spesifiser så mye som mulig. Legg til rader
Mengde
Tid/antall

2020

2021

Prosjektledelse/koordinering: Tid og kostnader som vil gå med til
prosjektledelse.

Hva: Spesifiser
Bestilling og logistisk koordinering med faglærere

7 timer a 800

4000

1600

Faglig utvikiklingsarbeid: Tid og kostnader som vil gå med til

faglig utvikling.

Hva: Spesifiser:
Implementering, tilrettelegging av undervisningsøvelser

40 timer a 800

Kjøp av utstyr/programvare:
Hva: Spesifiser
Oppgradering simulatorer (tilbud hentet fra Kongsberg Digital)

32000

125000

Diverse kostnader:
Hva: Spesifiser

Sum kostnader:

129000

33600

FINANSIERINGSPLAN: (legg til rader etter behov)
2020
Sum kostnader (overført fra budsjettet)

129000

2021
33600

Finansiering

162600
0

Diku

47700

Søkerinstitusjon
Ev. andre ( oppgi navn)

81300

33 600

81300
81300
0

I ALT

129000

Prosjektets egenandel i %:
Budsjett utviklingskostnader

Sum

33600

162600

50 %
1

Norgesuniversitetet

