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Agenda

• Innledning - Gøril Hannås

• Distriktsvennlige tilbud fra UiA - Geir Torstveit

• Hva kan vi samarbeide om for å oppnå forutsigbarhet knyttet til distriktsvennlige 
utdanninger? - Paal Pedersen
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UiA har gjennomført ulike studieopplegg i Setesdalen
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• Sykepleie

• Idrett årsstudium

• Norsk som 2. språk

• Nordisk

• Utefag

• Grunnleggende pedagogikk og spesialpedagogikk

• Adferdsvansker og sosial kompetanse

• Grupper samspill, kommunikasjon

• Bedriftsøkonomi



Videreutdanning for lærere og ansatte i barnehage

• Kompetanse for kvalitet

• Stor satsing – mange tilbud – mange deltakere

• Engelsk 1 og 2, Norsk 1 og 2, Musikk, Matte 1 og 2 (1-7, 5-10), Matte 3, Fransk, KRLE, Mat 
og Helse

• Egne kurstilbud finansiert fra UiA (Vinterkurs for lærere på Hovden)

• «Ny» desentralisert ordning for etterutdanning i skole og barnehage

• Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekomp), 
• Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skole (Dekomp)
• Knyttet til fagfornyelsen
• Region og utdanningsinstitusjon utvikler tilbud sammen
• Fylkesmannen tildeler etter innspill fra nettverkene
• Bykle og Valle samarbeider med UiA om Dekomp
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Stor nasjonal satsning på fleksible utdanningstilbud 
(HK-dir, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) 

• Lyser årlig ut midler til utvikling og drift av fleksible og relevante 
utdanningstilbud i høyere utdanning, som kan gis utenfor campus. 

• Fleksible utdanningstilbud gjør det mulig å lære uavhengig av tid og sted, og på 
ulike måter.

✓Korte kursopplegg, med og uten studiepoeng

✓Grunnutdanninger
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www.uia.no/videre



Nylig utviklede kortere kurstilbud ved UiA 20/21

• Covid 19

• Flere utlysninger med mål om å øke

tilbudet nettbaserte fleksibel utdanninger

• Totalt mellom 25-30 studietilbud fra UiA

• Nærmere 900 studieplasser

• Ble raskt fylt opp, ventelister

• 50% av deltakere fra Agder
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Prosjektledelse og byggkontrakter i praksis

Nettkunnskap

Grafisk design og video

Digital grunnkompetanse 

Datateknikk 

Didaktisk bruk av digitale verktøy

Web og nettkunnskap

Supported Employment (10 stp)

Bærekraft og digitalisering

Data Science

Strategisk bruk av IKT (10 stp)

Profesjonsfaglig digital kompetanse

Grunnleggende bedriftsøkonomi Prioritet 1

Prosessledelse og design tenkning

Grunnleggende bedriftsøkonomi Prioritet 1

Prosessledelse og design tenkning

Musikk på nett - innføring i digitalt arbeid med musikk

Prosjektledelse i kunst og scenefag

Samhandling mellom dyr og mennesker i dyreassisterte intervensjoner

Idrettsfaglig basisemne

Nettbasert kurs i psykisk helse i krisetider



Nettbaserte/ samlingsbaserte kurs 21/22 utviklet i tett dialog 
med klynger

• Vi har nylig gjennomført en modulbasert kompetansepakke i Industriell digitalisering og kunstig 
intelligens med seks korte kurs. Programmet er utviklet i et samarbeid mellom Digin, NCE 
iKuben, Eyde Cluster, GCE NODE, Sinpro, MIL og UiA. Åpent for alle søkere

• Høsten 2021 startet UiA en ny modulbasert lederutdanning i digital transformasjon. Samarbeid 
med IKT Norge, IKT Agder, GCE NODE, Knowit Sør og Digin sikrer relevante tilbud som 
arbeidslivet trenger. 

• Fra høsten 2023 er det planlagt oppstart av en Executive master i digitalisering ved UiA. I denne 
kompetansepakken tilbyr UiA våren 2022 modulen Digitalisering og bærekraft, rettet mot 
ansatte som skal lede og delta i digitaliseringsprosesser. 

• Teknologiledelse og ESG-rapportering er under planlegging og vil piloteres i 2022. 

• Byglandsfjord Sag + Bykle vindu med i pilot

• Høsten 2022 tilbys Endringsagent – et praktisk lederprogram i endringsledelse, i samarbeid 
med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

• Transformasjonsledelse: teknologi, bærekraft og industri starter også høsten 2022. Dette 
kurstilbudet er utviklet i tett samarbeid med EYDE- og NODE-klyngene, og bygger videre på 
erfaringer fra gjennomføring av Eyde leder-programmet, Bærekraftig industri, 2014-2017. 
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Forts, 
Kurstilbud utviklet i tett samarbeid med region/ klynger
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• Avansert kartlegging og oppfølging av pasienter i kommunehelsetjenesten

• Søknadsfrist 6. okt – studiestart nov 21

• Nettbasert/ undervisningssted Lyngdal, Vennesla, Evje og Hornnes, 
Tvedestrand , campus Grimstad og campus Kristiansand

• Kommer!!!

• Fleksibel utdanning - Skolebiblioteket i fagfornyelsen

• Fleksibel utdanning - Instrumentalmetode og tverrfaglig arbeid for kulturskolelærere

• Fleksibel utdanning  - Musikk, kultur og helse 



Distriktsvennlige grunnutdanninger

• Behov og forutsigbarhet for kommuner og UiA

Styrevedtak okt 2020;
«Styret stiller seg positiv til at det arbeides for å kunne tilby permanente distriktsvennlige

tilbud knyttet til sykepleie-, vernepleie- og barnehagelærerutdanninger. Distriktsvennlige

utdanninger tilbys som en kombinasjon av fysisk undervisning og nett- og samlingsbaserte

undervisningsformer»

• Opptaket for sykepleie ble gjennomført våren 2021 – oppstart høst 2021

• Nå planlegges opptaket for distriktsvennlig barnehagelærerutdanning – oppstart høst 2022

• Oppstart av distriktsvennlig vernepleie vurderes
• Utfordringer knyttet til undervisningsressurser

• Utfordringer knyttet til langtidsfinansiering
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Kompetansepilot Agder
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Kompetansepilot Agder
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Kompetansepilot Agder
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Kompetansepilot Agder
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Hva kan vi samarbeide om?
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• Identifisere kompetansebehov

• Infrastruktur

• Markedsføring

• Finansiering 


