
Avinor Flysikring tilbyr videreutdanning i Læring i arbeidslivet ved 

OsloMet. 

 

Bakgrunn 

Prosjekt Training Organisation har arbeidet med utgangspunkt rapporten; «Evaluering av 

flygelederutdanningen». Et klart funn i denne rapporten omhandler behovet for kompetanseheving 

innen det pedagogiske fagfeltet. 

KUT er derfor meget glad for å satse på kompetansehevende tiltak og kunne tilby en utdanning, som 

både møter målene til kompetanseheving, effektivitet og med en kvalitet Avinor Flysikring AS kan 

være stolte av! 

Vi ønsker med dette å tilby ansatte i Avinor en videreutdanning Læring i arbeidslivet - 

Bedriftspedagogikk ved OsloMet. 

 

Hensikt 

Formålet med utdanningen er å gi deltakerne nødvendig pedagogisk kompetanse for å gjennomføre 

opplæring i bedrift.  

Utdanningen har en profesjonsrettet profil og er relevant for deltakernes faglige forankring og 

undervisningspraksis. Studiet retter seg mot de som i sin arbeidshverdag er ansvarlig for eller 

forestår opplæring. 

Målsettinger for studiet er: 

• Kommunikasjon og formidlingsevne 

• Pedagogiske kompetanse blant undervisningspersonell 

• Kompetanse innen rolleforståelse  

• Kompetanse innen læring og læringsprosesser  

 

 

Målgruppe 

Målgruppen for gjennomføring av studiet er:  

Opplæringsledere, instruktører og øvrige som forestår opplæringsaktiviteter.  

 

Innhold 

Studiet gir deg grunnlag for å løse ulike yrkespedagogiske oppgaver og funksjoner i arbeidslivet. Det 

blir en kombinasjon av faglige input, utprøving, erfaringsdeling, dokumentasjon og refleksjon. 

Studiet vil ha fokus på bevissthet, metoder, ferdigheter, innstillinger og holdninger. Gjennom studiet 

styrker du din pedagogiske kompetanse mens du arbeider og får veiledning i egen bedrift.  



Studiet organiseres på deltid og vil ha 3 samlinger á 3 dager, lagt til OsloMet sin campus Kjeller. 

Studiet starter høsten 2019 og avsluttes med eksamen før jul. Det forventes egenaktivitet fra 

studentene gjennom hele studiet, både individuelt og i grupper. Dette innebærer aktiv deltakelse i 

de ulike pedagogiske arbeidsformene. I periodene mellom samlingene løses oppgaver knyttet til 

egen læring og utvikling på den enkeltes arbeidsplass. 

 

Opptakskrav og studiepoeng 

Opptakskrav er generell studiekompetanse (GSK). Opptak til studiet kan også oppnås etter en 

realkompetansevurdering. 

Mer om studiet og opptakskrav finner du her: https://www.oslomet.no/studier/lui/evu-

lui/bedriftspedagogikk  

 

Studiet gir kandidatene som gjennomfører og består 15 studiepoeng. Studiet kan inngå som 

delkompetanse i eksempelvis en Bachelorgrad. 

 

Påmelding/Søknad/frist for opptak 
Påmelding til studiet skal sendes på mail til Eirik.Borgen@avinor.no. Fyll inn navn, stillingstittel/ 

rolle, tlf nummer og e-post. Alle påmeldinger må avklares med nærmeste personalansvarlige leder. 

Frist for påmelding av kandidater er senest innen 29. april 2019 

 
Avinor Flysikring sender OsloMet påmeldingsliste samlet. OsloMet vil deretter ta kontakt med de 

påmeldte kandidatene for videre søknadsprosess.  

 
Vilkår for studenter som deltar på studiet. 

• Avinor Flysikring yter studiestøtte for studieavgift og semesteravgift- dekkes/refunderes av 

KUT. 

Studentene må selv betale individuell semesteravgift til studentsamskipnaden når de 

registrerer seg til høsten. Avgiften er pt. kr 600 pr semester, utlegget refunderes av Avinor. 

• Avinor Flysikring refunderer utlegg til reise og opphold ifm. obligatoriske samlinger i studiet i 

henhold til reisepolicy- refunderes av lokal enhet (k-sted hvor deltagere er tilsatt).  

• Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn for deltagelse på obligatoriske samlinger som 

foregår på planlagte arbeidsdager. 

• Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn for to lesedager innenfor studietiden.  
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