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Saksframlegg
Arkivreferanse:2019/33727- 1
Saksbehandler: Leif Kjetil Knudsen
Avdeling: Fagskolen Rogaland

Frafall
Sakens gang
Saksnummer

Møtedato

Utvalg
Fagskolen Rogaland

Sammendrag
Ved studiestart hadde Fagskolen Rogaland 802 studenter. Etter oppstart og ikke-møtt er
antallet 781. Antallet nye studenter er samlet sett tilfredsstillende, men det er viktig å ta i bruk
tiltakene som er innført for å redusere frafall og gi god oppfølging.

Administrasjonens innstilling
Saken tas til orientering.

Geir Tuftedal
rektor
Leif Kjetil Knudsen
rådgiver
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Bakgrunn for saken
Styret ba i møtet 20. april 2018 om sak om frafall til hvert møte. Semesterstart ved de fleste
utdanningene var 19. august, og det er naturlig å etablere et utgangspunkt for studenttall.

Problemstilling
Administrasjonen legger her fram tall ved studiestart og per dags dato.

Saksopplysninger
Ved studiestart 19. august 2019 hadde Fagskolen Rogaland totalt 802 studenter.
Per d.d. (28.8.2019) er 21 falt fra (ikke møtt), slik at det er p.t. er 781 studenter.
Ved studiestart møtte 347 nye studenter: 146 på ulike tekniske- og petroleumsfag, 168 på
helsefag og 33 på maritime fag.
For tekniske fag i Kalhammaren foreligger nedbrutte tall som viser at det ikke er noen
studieprogram som markant skiller seg ut.

Administrasjonens vurderinger
Studenttallet er noe usikkert ettersom ikke alle petroleumsfag er i gang ennå. Videre er det
erfaringsmessig litt variasjon i tallene fram mot første telledato 1. oktober. Administrasjonen vil
derfor i år som i fjor legge telledato 1. oktober til grunn når vi summerer frafall gjennom året.
Dersom frafallet blir som de to siste studieårene (hhv. 90 i 17-18 og 89 i 18-19), ligger antallet
an til å være forholdsvis stabilt. Det er likevel grunn til å håpe at tiltakene som er gjort for å
redusere frafall, så som økt oppfølgingskapasitet og revisjon av studiekontrakt, virker positivt,
og at det derfor vil bli en økt studiepoengproduksjon og gjennomstrømming. Innføring av
nasjonalt samordna opptak vil trolig også redusere usikkerheten i de tilfellene der vi
konkurrerer med andre institusjoner ved studiestart.

Konklusjon
Antallet nye studenter er samlet sett tilfredsstilellende, men det er viktig å ta i bruk tiltakene
som er innført for å redusere frafall og gi god oppfølging.
Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
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