
    
 

Pressemelding 27. mai 2021 – Hovedopptak til fagskoler 

Hovedopptaket til fagskoler 2021 
 
Årets opptakstall for høyere yrkesfaglig utdanning er nå klare. Unit – Direktoratet for IKT og 
fellestjenester i høyere utdanning og forsking har sendt ut tilbud om studieplass ved fagskoler til 
8 074 søkere. Dette er en økning i antall tilbud på 34,5 % fra fjorårets fagskoleopptak.   

12 762 personer søkte opptak til høyere yrkesfaglig utdanning i år. Blant de 8 074 som får tilbud om 
studieplass får 7 098 (87,9 %) tilbud på sitt høyest prioriterte studieønske.  

10 683 av søkerne (83,7 %) er kvalifisert til opptak på minst ett av sine søknadsalternativer. Det er 
3 161 (42 %) flere kvalifiserte søkere i år sammenlignet med i fjor. I 2020 søkte 9 319 personer 
opptak, og 7 522 (80,7 %) av dem var kvalifisert til ett eller flere studier. 

2021 er andre året i rekken med fagskoleopptak gjennom Samordna opptak. I årets opptak lyste 27 
fagskoler ut 13 170 studieplasser fordelt på 494 studietilbud. Dette er en stor økning fra i fjor, da ble 
det lyst ut 8 817 studieplasser fordelt på 318 studietilbud, altså en 49,4 % økning i antall 
studieplasser. 

- I mer enn 25 år har det vært mulig å søke en rekke ulike studier ved universiteter og 
høyskoler gjennom én samlet søknad til Samordna opptak. Nå får fagskolesøkerne de samme 
fordelene med bedre oversikt, forenklet søknadsprosess og mer effektiv saksbehandling. Det 
er vi i Unit stolte av å tilby til søkerne i samarbeid med fagskolene, og vi er fornøyde med at 
over 3000 flere får tilbud i årets fagskoleopptak, sier Terje Mørland, direktør for 
utdanningstjenester i Unit.    

Av 8 074 søkere med tilbud om studieplass i hovedopptaket er 2 909 kvinner og 5 165 menn. Dette 
utgjør en kvinneandel på 36,0 %. I 2020 var kvinneandelen 29,9 %.   

Snittalderen blant søkere med tilbud om studieplass ligger på 30,7 år, dette er noe høyere enn i fjor 
da gjennomsnittsalderen var 29,6 år. 

Teknologiske fag og helsefag størst også i år, økonomi og administrasjon øker mest 
Det er gitt flest tilbud om studieplass til utdanningsområdene teknologiske fag (4092 tilbud) og 
helsefag (2 020 tilbud) i år. Dette utgjør henholdsvis 50,7 % og 25 % av alle tilbud som ble gitt i årets 
hovedopptak til fagskoler. Teknologiske fag og helsefag er også de største utdanningsområdene i 
antall utlyste studieplasser (5 877 på teknologiske fag og 4 052 på helsefag). 

Størst økning i antall studieplasser og studietilbud fra i fjor ser vi på utdanningsområdet økonomisk-
administrative fag. I år ble det lyst ut 1 179 studieplasser innen økonomi og administrasjon (en 
seksdobling fra fjorårets 180 studieplasser), og det ble gitt 659 tilbud om studieplass (mot 110 i fjor). 
Dette utgjør 8,5 % av alle tilbud gitt.  

De resterende 16 % av søkere med tilbud er fordelt på utdanningsområdene informasjonsteknologi 
(5,6 %), estetiske fag (2,7 %), land- og havbruk (2,6 %), pedagogiske fag (2 %), matfag (1,5 %), reiseliv 
(1,2 %) og mediefag (0,4 %). 



    
 
 
Svarfrist i hovedopptaket for fagskoler 
Søkere fikk tilbud om studieplass 19. mai, og har frist innen utgangen av torsdag 27. mai med å svare 
på www.samordnaopptak.no.  

Ledige studieplasser og suppleringsopptak til fagskoler 
Etter hovedopptaket er det fortsatt fagskoler som har ledige studieplasser.  

Mandag 24. mai ble det lagt ut oversikt over ledige studieplasser til mer enn 250 studier ved 
fagskoler på Samordna opptak sine hjemmesider. Oversikten over studier med ledige studieplasser er 
dynamisk. Søkere må være kvalifiserte for å få tilbud om plass, og det er løpende opptak. 

Det første suppleringsopptaket blir gjennomført tidlig i juni. Deretter gjennomføres nye ukentlige 
suppleringsopptak frem til august-september 2021.  

Kontakt Samordna opptak 
Mer informasjon om søking til fagskoler får du ved å kontakte fagskolene direkte. 

Statistikk og faktanotat for hovedopptaket til fagskolene 2021 publiseres klokken 11.00 torsdag 27. 
mai på https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2021/ . I faktanotatet fra 
Samordna opptak finner du utfyllende informasjon og tall fra hovedopptaket for fagskoler i 2021. 

Pressekontakt:  
Kommunikasjonssjef Åshild Berg-Tesdal, tlf. 911 39 271 

https://www.samordnaopptak.no/info/soke/soke-fsu/ledige-studieplasser/index.html
https://www.samordnaopptak.no/info/kontakt/kontakt-fagskolene/
https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2021/faktanotat-fsu-hovedopptak-2021.pdf
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