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Fagskolestatistikk - for hvem og hvorfor?

• Søkere
• Foreta opplyste, kvalifiserte valg

• Fagskolene
• Planlegge studietilbud, planlegge opptak, rekruttere 

søkere, rapportere til ledelsen og myndighetene

• Myndighetene
• Få oversikt, politikkutforming på aktuelle felt

• Media
• Stor interesse for søkertall, studietilbud på ulike 

utdanningsområder mot samfunnsbehovet, regler som 
regulerer opptak

• Forskere, SSB, fagutvalg …..



STATISTIKK BASERT PÅ DATA SO 
SAMLER INN



Utdanningsdata

• Studiumnavn

• Studiekode (unike identifikatorer) – samkjøre med UH-kodene?

• Lærested/ studiested (campus) geografisk (studiestedets fylke/kommune) 
og organisatorisk info

• Varighet (omfang): ½- 3 år

• Nivå: fagskolegrad, høyere fagskolegrad, annet vs yrkesutdanning i UH

• Oppstart (høst/vår)

• Organisering (campus/nett; heltid/deltid)

• Område (fagfelt)

• Type (underkategori til fagfelt/område: f.eks. helsefag- sykepleie)

• Antall studieplasser (planlagte/budsjetterte)

• Regelverk/opptakskrav



Søkerdata

Persondata

• Fødselsnr

• Alder

• Kjønn

• Geografi (bosted)

• Utdanningsbakgrunn

• Har fagprøven på evm i NVB?

• Noe annet interessant/relevant?

Søking

• Prioritet på søknadsalternativer

• Kvalifisert

• Tilbud

• Svar

• Møtt

Skal ivareta personvern (GDPR) mht statistiske rapporter vs søkerlister



NVB-data

Persondata

• Fødselsnr

• Alder

• Kjønn

• Geografi (bosted)

Skoledata

• Fylke og kommune

• Navn

• Orgnummer

• Skolenummer

Vitnemålsdata

• Utdanningsprogram

• Fag

• Har fagprøven på evm i NVB?

• Karakterer og beregninger

NB! Skal ivareta personvern (GDPR) mht statistiske rapporter vs søkerlister



Kobling av data i Datavarehuset 

Datavarehus

Statististiske rapporter
↑

datakobling 

NVB

Søkerbase



EKSEMPLER 



Offentlige rapporter og analyser på www.samordnaopptak.no
og tilgangsregulerte statistikkverktøy

• Søkertall

• Rapport «faktanotat»

http://www.samordnaopptak.no/
https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2017/index.html
https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2018/faktanotat-hovedopptaket-2018.pdf


Eksempel på statistikk basert på læresteds- og studiumdata

2020



NVB-statistikk

Elektroniske vitnemål (på sikt 
kompetansebevis) i NVB for 
• studieforberedende 

opplæring og
• yrkesfaglig opplæring med 

informasjon om fagprøven
Brukes for 
• automatisk kvalifisering 

av søkere ved opptak 
• Poengberegning –

rangering 



Alder og utdanningsbakgrunn





Regelendringer, som skaper interesse for media, 
lærestedene og søkerne 



Erfaring basert på samordnet opptak til universiteter 
og høyskoler: 

• Etterspørsel etter fortløpende statistikker, rapporter gjennom 
opptakssesongen

• utredninger knyttet til søking og opptak baserer seg på data 
som ikke er en del av rapporteringen til NSD

• Nye behov?



INNSPILL OG TANKER



Vi legger opptil

• Løpende dialog

• Begrepsavklaring 

• Vi ønsker innspill fra dere!

fagskole@samordnaopptak.no

www.unit.no

mailto:fagskole@samordnaopptak.no
http://www.unit.no/

