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Partneravtale 

 

Avtalens parter og kontaktpersoner 

Centric IT Academy AS  
Org.nr. 924 925 965  

Studiested XXX 

heretter kalt “Fagskolen” 

Bedrift  
Org.nr. 000 000 000 

 

Heretter kalt «Partnerbedriften» 

Kontaktperson 

Navn 

Tlf 

Epost 

Kontaktperson 

Navn 

Tlf 

Epost 

 

 

 

Formål 
Denne avtalen angir rammene for samarbeidet partene imellom, og skal legge til rette 
for en positiv relasjon og et godt samarbeid. 
Formålet er å utvikle gode yrkesrettede utdanninger og sikre at studentenes 
læringsutbytte etter fullført utdanning vil samsvare med yrkesfeltets nåværende og 
fremtidige behov.  

 

Varighet 
Avtalen gjelder f.o.m. det studieår avtalen inngås (regnes fra 1.aug til 31.juli) og 
forlenges automatisk for ett studieår av gangen dersom den ikke sies opp av en av 
partene. Avtalen kan når som helst reforhandles som følge av endringer i gjeldende 
lovverk eller dersom en av partene krever det. Partene har en gjensidig oppsigelsfrist 
på 6 måneder. 

 

Generelle retningslinjer 
Partene skal ikke konkurrere om ressurser, men bestrebe seg på samarbeid og dialog. 
Dette innebærer bl.a. respekt for fri flyt på arbeidsmarkedet, men å avstå fra 
henvendelser mot hverandres kandidater/ansatte med formål om ansettelse. Som 
følge av Fagskoleloven med forskrifter, vil fagskolen kunne ha lignende samarbeid 
med forskjellige aktører i yrkesfeltet til utdanningene. Partene forplikter seg å opptre 
med respekt for den andre partens faglige og markedsmessige integritet.  
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Omfang 
 

☐ Deltagelse i forum for utvikling av fagskolens studier 

☐ Undervisning: innleie eller lån av instruktør fra partnerbedrift 

☐ Praksiskandidater: partnerbedrift vil ta imot studenter for praksis 

☐ Prosjektarbeid for studenter hos partnerbedrift 

☐ Innleie og/eller ansettelse av uteksaminerte studenter 

☐ Samarbeid om IT-faglige kurs for ansatte 

☐ Samarbeid i forbindelse med markedsføring 

 

Punktenes innhold i detalj er beskrevet nedenfor. 

 

Fagskolen vil hvert studieår invitere partnerbedriften til skolen for presentasjon av 
bedrift, ansatte, aktiviteter m.m. Det er også ønskelig at studentgrupper/klasser kan 
komme på bedriftsbesøk. 

 

Denne avtalen kan fylles ut med tillegg innenfor de ulike områdene den omhandler.  

 

 

 

Punktenes innhold 
 

 

Deltagelse i forum for utvikling av fagskolens studier  
 

• Fagskolen vil jevnlig invitere til forum for innspill og drøfting for utvikling av 
fagskolens studier, i tråd med næringslivets fremtidige IT-faglige behov. 

 

Undervisning 
 

• Fagskolen vil leie instruktør-tjenester fra partnerbedriften innenfor fagområder hvor 
denne har god kompetanse. Fagområder og undervisningsperioder avtales før 
studieåret starter eller i god tid før perioden(e) begynner. 
Partnerbedriften og fagskolen vil i samarbeid utforme de aktuelle fagplanene. 
Undervisningen vil skje i hht fagskolens retningslinjer og i Centrics lokaler.  
 

• Egen avtale for undervisningen som bl a omfatter forventet tidsbruk og kostnader 
kan utarbeides og i vil i så fall komme som et tillegg til denne avtalen. 

 

Praksiskandidater 
 

• Partnerbedriften skal kunne ta imot praksiskandidater i form av studenter fra 
fagskolen. I slike tilfeller skal det opprettes en egen praksisavtale mellom bedrift og 
den enkelte student.  
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• Det er en målsetning at praksis ikke skal gå på bekostning av studiene. Bedriften 
forplikter seg til ikke å legge praksisdager på obligatoriske undervisningsdager eller 
eksamensdager. 

• Eventuell fast ansettelse av studenter i løpet av studietiden skal i hvert enkelt 
tilfelle avklares med fagskolen på forhånd. 

• Ønske om innleie eller ansettelse av uteksaminerte studenter avklares i form av 
egen rammeavtale med Centric eller i hvert enkelte tilfelle. 

 

Prosjektarbeid for studenter 
 

• Partnerbedriften kan invitere skolens studenter til å delta i pågående eller planlagte 
prosjekter som er relevante for skolens emner eller studier. Prosjektene skal 
fremlegges for skolens ledelse og gjennomføres i samarbeid med denne. 

 

IT-faglige kurs 
 

• Partene vil samarbeide om og invitere hverandre til IT-faglige kurs med tanke på å 
heve medarbeideres kompetanse i den grad dette er praktisk gjennomførbart.  

 

Markedsføring 
 

• Begge parter vil kunne benytte samarbeidet i forbindelse med markedsførings-
kampanjer og plikter i slike tilfelle å informere og/eller invitere til samarbeid og 
eventuelt innspill i forkant.  

 
 

 

 

 

Sted, dd/mm/yyyy 

 

 

 

 

Bedriftsnavn  Centric IT Academy AS 

Navn  Navn 

Tittel 

 
 

Tittel 

 


