
 
 
Studietilbudet i Facility Management ved OsloMet studieåret 2020-2021 
 
Kommende studieår (2020-2021) består studietilbudet innen Facility Management (FM) på 
Handelshøyskolen ved OsloMet av følgende to emner, på til sammen 25 studiepoeng (STP):  
 

• Høst: BALV3600 Facility Management i organisasjoner, 10 STP 

• Vår: BALV3700 Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innen Facility Management, 15 STP   
 
Disse emnene inngår som valgfri del på to av grunnutdanningene på Handelshøyskolen ved OsloMet 
*, i tillegg til at emnene tilbys voksne med studiekompetanse og minst fem års dokumentert erfaring 
fra serviceyrker og/eller yrker i tilknytning til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg.  
 
Emneplanene for FM-emnene er disse:   

• https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/emne/BALV3600/2020/HØST  

• https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/emne/BALV3700/2020/HØST  
 
* Bachelor i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet og Årsstudium i organisasjon og ledelse   

 
Opptak 
Opptak til høstens FM-emne pågår nå. For nærmere informasjon om hvordan gå fram for å bli 
enkeltemnestudent på Handelshøyskolen ved OsloMet, les her: 
https://www.oslomet.no/studier/sam/enkeltemner-handelshoeyskolen-bachelor  
 
Kortversjonen er denne:   

• Steg 1: Søk opptak som enkeltemnestudent  
o Søknadsperioden for opptak på emner i høst er fra 15. juni til 1. august  

• Steg 2: Påmelding til emner 
o Påmelding til emner i høst åpner 2. september kl 12.00 og stenger senest 9. 

september  

▪ Tips: Søk umiddelbart etter kl 12.00 den 2. september  

• Førstemann-til-mølla er prinsippet som gjelder ved oppmelding  

• Emnet lukkes når antall studieplasser er fylt opp 

Pensum og kostnader  
Det er ingen egen studieavgift knyttet til å være enkeltemnestudent ved HHS.  
 
All litteratur i pensumlisten (dvs. fagbøker og standarder utgitt av Standard Norge) vil være mulig å få 
kjøpt via ulike nettbutikker/-løsninger.  
 
Pensumlisten for høstens FM-emne ligger vedlagt.  
 
Kostnaden til litteraturen dekker studenten selv. Uten rabattordninger er den stipulert til å utgjøre ca 
kr 8.000. Samtlige standarder er imidlertid mulig å få gratis digital lesetilgang til eller sterkt rabattert, 
om papirutgave foretrekkes. Lesetilgang og mulighet for rabatt skjer via Universitetsbiblioteket ved 
OsloMet. Dette tilbudet forutsetter betalt semesteravgift (ca kr 750,-). 
 
Dato for høstens undervisning  
All undervisning i BALV3600 Facility Management i organisasjoner vil foregå digitalt, hovedsakelig 
utført av emneansvarlig Ellen Nygard.  
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstudent.oslomet.no%2Fstudier%2F-%2Fstudieinfo%2Femne%2FBALV3600%2F2020%2FH%25C3%2598ST&data=02%7C01%7Clisbeth.aasland%40detnorsketeatret.no%7Cc51437cedfd0403dd66a08d815f91004%7Cf3196500c90c4aab80fbc4dadc4707d8%7C1%7C0%7C637283506896141465&sdata=hQLIJFoaAy3GJwOaGSXNsofkY4pSlTbO3%2Bteamzkr0I%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstudent.oslomet.no%2Fstudier%2F-%2Fstudieinfo%2Femne%2FBALV3700%2F2020%2FH%25C3%2598ST&data=02%7C01%7Clisbeth.aasland%40detnorsketeatret.no%7Cc51437cedfd0403dd66a08d815f91004%7Cf3196500c90c4aab80fbc4dadc4707d8%7C1%7C0%7C637283506896141465&sdata=4SDHbEZ%2BtkgHQZ3AfBey69oxxdPr4ZU%2FnDSo%2FQmwlTY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oslomet.no%2Fstudier%2Fsam%2Fenkeltemner-handelshoeyskolen-bachelor&data=02%7C01%7Clisbeth.aasland%40detnorsketeatret.no%7Cc51437cedfd0403dd66a08d815f91004%7Cf3196500c90c4aab80fbc4dadc4707d8%7C1%7C0%7C637283506896151459&sdata=20SLnup6rE9UpDwXZ2pBfTKL8IaYCUAPGJCt8v4vmmE%3D&reserved=0


Dato og klokkeslett for høstens undervisning i BALV3600 Facility Management i organisasjoner er nå 
fastsatt og skjer på følgene tidspunkt:  

• Hver fredag fra kl 08.30 til 12.15 i følgende 11 uker:  
o Uke 37: 11. september  
o Uke 38: 18. september 
o Uke 39: 25. september 
o Uke 40: 2. oktober 
o Uke 41: 9. oktober  
o Uke 42: 16. oktober 
o Uke 43: 23. oktober  
o Uke 44: 30. oktober  
o Uke 45: 6. november  
o Uke 46: 13. november  
o Uke 47: 20. november  

 
Pga. ringvirkningene av koronautbruddet vil det måtte skje noen justeringer ift. den informasjonen 
som fremgår av emneplanen. Nærmere informasjon hva dette opplyser emneansvarlig Ellen Nygard, 
gis ved emneoppstart den 11. september.  
 
Dato for eksamen 
Eksamen BALV3600 Facility Management i organisasjoner er en 72-timers, individuell 
hjemmeeksamen og foregår 8. – 11. desember.  
 
I tenkeboksen? 
Er du usikker på om disse FM-emnene er noe for deg? 
 
Tips: Les denne kronikken: https://renholdsnytt.no/2020-covid-19-infeksjoner/kronikk-det-viktige-
hvorfor/613666  
 
Synes du budskapet gir mening og du selv kunne ha lyst å lære mer om dette og beslektede temaer? 
Er svaret ja, da er det ikke noe å tenke på. Søk!  
 
Kronikken er skrevet av emneansvarlig nettopp for BALV3600 Facility Management i organisasjoner 
og BALV3700 Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innen Facility Management. Ellen Nygard ønsker 
vel møtt til faglig påfyll – og til en fin mulighet for livslange læring.  
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frenholdsnytt.no%2F2020-covid-19-infeksjoner%2Fkronikk-det-viktige-hvorfor%2F613666&data=02%7C01%7Clisbeth.aasland%40detnorsketeatret.no%7Cc51437cedfd0403dd66a08d815f91004%7Cf3196500c90c4aab80fbc4dadc4707d8%7C1%7C0%7C637283506896151459&sdata=y32jCMjOLrlQbiwRVI9puhKWPGXGCyVT3tX0Uu7Lk7A%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frenholdsnytt.no%2F2020-covid-19-infeksjoner%2Fkronikk-det-viktige-hvorfor%2F613666&data=02%7C01%7Clisbeth.aasland%40detnorsketeatret.no%7Cc51437cedfd0403dd66a08d815f91004%7Cf3196500c90c4aab80fbc4dadc4707d8%7C1%7C0%7C637283506896151459&sdata=y32jCMjOLrlQbiwRVI9puhKWPGXGCyVT3tX0Uu7Lk7A%3D&reserved=0

