


 Fylkestinget vedtar i handlingsprogram 2016-2019 at «styret ved Fagskolen Tinius Olsen bes 
utrede mulighetene for knoppskyting fra eksisterende fagskoletilbud på Ringerike, samt 
etablering av nye fagskole tilbud innen reiseliv og helse og sosialfag lokalisert til Hallingdal og 
Ringerike.»

 Styret i Fagskolen Tinius Olsen vedtar 15.02.16, sak 06/16 å følge opp initiativet i 
Handlingsprogrammet om å opprette et nytt fagskoletilbud «Reiseliv.» 

 Søknaden behandlet av hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring 29.11.17 saknr PS 83/17.

 BFK gir tilsagn om tilskudd på inntil kr 500.000,- til prosjektet. 

 Sak 39/17 i Regionrådet for Hallingdal - Etablering av reiselivsfagskule 
«Fagskolen Tinius Olsen har arbeidd saman med reiselivsnæringa i Hallingdal for å sjå på 
etablering av ei reiselivsfagskule. Gjennom undersøkingar og samarbeid med utvalte bedrifter, er 
det konkludert med at det vil vera store mogelegheiter for å få etablert ei reiselivsfagskule på t.d.  
Geilo. Det blir no arbeid med ein søknad «Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø», der det 
er ynskjeleg at Regionrådet for Hallingdal står som søkjar og er prosjekteigar. 

Vedtak: 
Regionrådet for Hallingdal vil i samband med søknad om etablering av 
reiselivsfagskule kunne stå som søkjar og prosjekteigar til realisering. 

Kort historikk  



Prosjekteier - Regionrådet
Prosjektansvarlig - Knut Arne 
Prosjektleder – Jonny Pettersen

› Styringsgruppe:

• Knut Arne Gurigard   Regionrådet Hallingdal

• Eirik Hågensen  Fagskolen Tinius Olsen

• Roger Espelid Geilogruppen/Visit Geilo

• Terje Simonsen  Bardøla Høyfjellshotell

• Petter Rukke Hol Kommune

• Ove Fekene Hallingdal opplæringskontor

• Stein Morten Øen  Buskerud fylkeskommune



MÅL
Effektmål:

• Økt kompetanse i eksisterende og nye reiselivsbedrifter i Buskerud.
• Økt konkurransedyktighet, økte markedsandeler og økt 

sysselsettingseffekt i Buskerud.

Resultatmål:
• Etablere en formell utdanning av eksisterende og ny arbeidsstyrke 

innenfor reiselivet i Buskerud



Norsk Reiselivsfagskole!
Reiselivsfaget er omfattende og mangfoldig og utøves hver eneste dag 
av dedikerte, kunnskapsrike og nysgjerrige mennesker i hele Norge. 
For å utvikle faget og bransjen har vi etablerert Norsk Reiselivsfagskole. 
Øverst i Hallingdal, tett oppunder Hallingskarvet, finner du en moderne, 
grundig og oppdatert fagskole for hele reiselivet.  

Ved reiselivsfagskolen vil du få en praktisk, yrkesrettet og relevant utdanning. Enten du 
har interesse for aktiviteter, kultur, mat, overnatting eller formidling har vi noe å tilby 
deg. Hos oss vil du lære hvordan du på en profesjonell og god måte kan yte det beste 
til dine gjester. Vi har et stort nasjonalt kontaktnett som vil hjelpe deg ut i spennende 
praksis, og ikke minst yrker etter endt utdanning. 

Både Bergensbanen og Rv7 går gjennom sentrum og sikrer deg god transport til skolen 
vår. I skoletiden og på fritiden byr vi på herlige fjellturer på gode stier eller i skiløypa, 
verdens beste drikkevann direkte fra bekken, Norsk fjelluft på sitt beste og mye mye
mer….  

Velkommen til – Hallingdal!



Reiselivet er dynamisk og 
internasjonalt. 
Et symbol for skolen må 
underbygge grunnstammen i 
reiselivet og forstås i mange 
kulturer og sammenhenger. 







Studieplan 

Fag første året: 
• Kommunikasjon, formidling og språk 
• Opplevelsesøkonomi 
• Ledelse, Økonomi og Markedsføring (LØM)
• Merkevarebygging og Salg 
• Entreprenørskap/innovasjon/Konseptutvikling
• Vertskap

Fag andre året
Reiselivsledelse og Opplevelsesutvikling

• Landbruk, mat og miljø
• Sti, løype og landskap
• Bærekraftig reiseliv og reisemålsutvikling
• Hovedprosjekt

Fag andre året 
Hotell og Restaurantledelse

• Gastronomi 
• Administrasjon, ledelse og bedriftskultur
• Hovedprosjekt 

2 årig studium/fagskolekandidat nivå 5
med 3mnd praksis første året – nasjonalt, 
og 3 mnd. praksis andre året - internasjonalt



Studietur til Bled – Slovenia 



Studietur til Bled – Slovenia 







Fremdrift

2018

apr jun aug

Oppstart 
prosjekt 
5.feb 18

Yrkes-
opplæringsnemda 

6. nov 18

Fylkesutv. 
5.des 18

Hovedutv. Miljø, 
innovasjon og 

næring 28.nov 18

Fylkestinget 
12-13.des 18

Søknad 
NOKUT 

1.mars 19

Oppstart 
pilot 

2.sept 19

Hovedutv. 
Utdanning 
7. nov 18

Forhånds-
varsling NOKUT 

24.aug 18 

2019


