Velkommen til
«Thamskonferansen»
og
Yrkesmessa for Orkdalsregionen
2013

«Thamskonferansen 2013»
Orkladal Næringsforening (ONF);
•
•
•
•

3.året på rad at ONF arrangerer Næringslivskonferanse
Årets konferanse arrangeres i samarbeid med Chr. Thams Fagskole
Tema i år er utdanning
Yrkesmesse – både skolene og næringslivet bør kunne utnytte et
slikt arrangement. Messa alternerer mellom Orkdal og Meldal
• ONF har ambisjoner når det gjelder videreutvikling av
«Thamskonferansen», merkevarebygging!
• ONF har ansatt Daglig leder
• Chr.Thams Fagskole ønsker å videreutvikle samarbeidet med ONF
• Takk til programkomiteen for et godt og spennende program
• Takk til Orkdal vgs som stiller fasiliteter til disposisjon

«Thamskonferansen 2013»
• Fra www.utdanning.no

Hva er fagskole?
«Fagskole er en yrkesrettet utdanning som er et fullverdig alternativ til
universitets- og høgskoleutdanning. Den bygger på videregående
skole eller tilsvarende kompetanse, og er ofte tilrettelagt slik at
utdanningen kan tas mens man er i jobb»
«Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger fra et halvt til
to år. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i
arbeidslivet»

«Thamskonferansen 2013»
• Historisk tilbakeblikk på fagskolen, drift og utvikling
– På 60-tallet stor kapasitetsøkning i Norge innen teknisk utdanning og
Ingeniørutdanning
– Ingeniørutdanninga ble 3-årig, opptak krevde bestått vgs (st.komp)
– For å gi et utdanningstilbud til fagarbeidere og andre med praktisk erfaring fra
tekniske fag, ble det etablert en 2-årig teknisk fagskole
– Den nye tekniske fagskolen, som startet i 1968, hadde 9-årig skole eller tilsvarende
som inntaksgrunnlag og minimum 2 års praksis fra det aktuelle fagfeltet.
– Personalet ble tilsatt av staten og staten ga tilskudd til oppstart og til teknisk
undervisningsutstyr

«Thamskonferansen 2013»
•

forts. Historisk tilbakeblikk på fagskolen
- Det ble valgt forskjellige løsninger for etablering av fagskole i de forskjellige
fylkene; egne fagskoler med egen administrasjon (Gjøvik, Bergen etc.), mens de
fleste ble etablert ved en eksisterende yrkesskole, i alle fall nord for Dovre
-

I Midt-Norge startet det med elektrofag i Meldal og Steinkjer, mekaniske fag ved
den maritime skolen i Trondheim og byggfag i Stjørdal

-

Staten var en tydelig eier av fagskolen og det ble organisert rektorkonferanser
minst en gang per år der utvikling av fagskoletilbudene ble drøftet.

-

Ved etablering av fylkeskommunen i 1977 ble drift av fagskole etter hvert et mer
direkte fylkeskommunalt ansvar

«Thamskonferansen 2013»
• Historisk tilbakeblikk på Meldal Tekniske Fagskole
-

Teknisk fagskole elkraftteknikk startet opp i Meldal høsten 1969. Oppstartsåret
hadde 18 studenter

-

Studentene gikk 1. år av fagskolen i Meldal og 2. året ved Trondheim
ingeniørhøgskole, og benyttet de samme laboratoriene og lærerne som
ingeniørstudentene

-

Dette varte fram til kullet som ble tatt inn i 1978, det kullet fullførte hele
fagskoleutdanningen i Meldal

-

Det ble investert i teknisk undervisningsutstyr som var nødvendig for fagskolen, og
dette utstyret ble også benyttet av elevene i videregående skole

«Thamskonferansen 2013»
• forts. Historisk tilbakeblikk på Meldal Tekniske Fagskole
-

Det var god søkning til fagskolen i starten, men på slutten av 70-tallet var
søkningen lav og det ble derfor tatt inn studenter hvert 2.år på slutten av 80- og
begynnelsen av 90-tallet.

-

I forbindelse med Reform ’94 og Kunnskapsløftet i 2006 ble fagskolens plass i
utdanningssystemet vurdert. Sterke krefter ønsket fagskolen inn i høyskolesystemet

-

Lov om fagskoleutdanning (2003)

«Thamskonferansen 2013»
•

Fra 1969 til 2004 var navnet Meldal Tekniske Fagskole

•

Deretter ble det skiftet navn til ORME – Orkdal og Meldal vgs

•

Nå skifter vi navn til Chr.Thams Fagskole, navnet er offisielt fom i dag!

•

Vi ønsker å identifisere oss med;
Kompetanseutvikling
Nettverksbygging
Tett samhandling mellom skole, næringsliv og samfunnet for øvrig
Kreativ og utviklende, se mulighetene

•
•

Felles skoleutvalg mellom Ovgs og Mvgs fra 01.01.2004
Felles ressurssenter fra 01.08.2004

www.thamsfagskole.no

•

Chr. Thams Fagskole tilbyr stedsbasert undervisning med nettstøtte. Dette gjør at de
som ønsker det kan studere samtidig som de er i jobb

•

Pt har Chr. Thams Fagskole rundt 200 studenter
Tekniske fag (3 år deltid))
1. år
Elkraft
Maskinteknisk drift
Sveiseteknikk

2. år
Automasjon
Elektronikk
Elkraft
Bygg
Anlegg
Energiledelse

Helsefag (2 år deltid)
1. år
Psykisk helsearbeid
www.thamsfagskole.no

3.
år
Prosess generell
Prosess vann og avløp

•

Vi ser store muligheter for videreutvikling av Chr. Thams Fagskole, og det er ingen tvil
om at spesielt næringsliv og studenter i distriktene har behov for vår opplæringsmodell

•

Vi har funnet kreative driftsløsninger som har medført at vi har greid å ta nødvendige
økonomiske investeringer i bl.a undervisningsutstyr

•

Den største utfordringen framover er økonomi

www.thamsfagskole.no

Takk for oppmerksomheten og ha en fin konferanse!

www.thamsfagskole.no

