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1. Årsrapport – leders sammenfatning /Annual report - Director's summary 
 
(See below for the English version) 
I årsplanen hadde senteret lagt opp til et svært aktivt år, og svært mange av de planlagte aktivitetene kunne gjennomføres. Imidlertid bidro 
spesielt pandemien til at noen aktiviteter tok noe lenger tid enn forventet. Framfor alt merket man dette på slutten av året da store deler av 
samfunnet igjen ble stengt ned. De fleste av de forsinkede aktivitetene vil imidlertid bli avsluttet og regnskapsført i 2022.  
Utdanningsdirektoratet har arbeidet med nye eksamensformer for våre fag, noe som har skapt et enormt behov for etterutdanning i 
praksisfeltet. Men pandemien har også framskyndet og utøket vårt tilbud med digitale ressurser og kurs, se virksomhetsområde 1. 
Inntektssiden har derfor overgått de planer som var lagt for året. 
 
Stengte grenser og lite reiseaktivitet har trolig ikke virket spesielt motiverende for å lære fremmedspråk. Senteret hadde derfor lagt opp til en 
fortsettelse av den omfattende fornyingen av våre Fokus på språk hefter. Både "Kinesisk i verden" og "Russisk i verden" ble publisert i ny drakt i 
2021 og "Italiensk i verden" vil gå i trykken i februar 2022. Internasjonalisering, som er en viktig motivasjonsfaktor for å lære fremmedspråk, er 
en viktig hjørnestein for senteret. Dessverre måtte vårt planlagte seminar ved Det europeiske fremmedspråksenteret avlyses på grunn av 
reisebegrensninger, men senteret har - sammen med våre svenske partnere ved Uppsala Universitet - startet arbeidet med å lage en veiledning 
til Det europeiske rammeverket (inkl. "companion volume") for målgruppene våre, og publisering planlegges før sommeren 2022. Senteret har 
også startet arbeidet med å oversette våre populære "Metodiske tips-hefter" til engelsk (publisering våren 2022). Både som et 
internasjonaliseringtilltak og et tiltak for å oppmuntre lærere til å bruke målspråket mer i sin undervisning vil nå våre læringsressurser ikke bare 
bli å finne på norsk, men også på målspråket.  
 
Både nasjonal og internasjonal formidling er motivet for våre to konferanser i 2021. Under den digitale Språkdagkonferansen (27.9.), som var et 
samarbeid med Nord universitetet, satte vi fokus på på vurdering og språklæring gjennom bidrag fra Utdanningsdirektoratet, nasjonale 
fagpersoner og våre egne ansatte. I oktober var vi medarrangør av den nordiske konferansen TAL (muntlig kommunikasjon) i København,  et 
samarbeid med våre danske og svenske partnere. Foruten administrativ støtte, bidro flere av senterets medlemmer med innlegg og seminar. 
En webinarrekke med bidrag fra nasjonale og internasjonale fagfolk startet på tampen av året. Den vil bli videreført i 2022. 
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Vårt fagdidaktiske tidsskrift COMMUNICARE viet 2021-nummeret livslang læringsperspektivet, delvis med innlegg fra Språkdagskonferansen i 
2020. Senteret er altså godt i gang med FoU-aktiviteter (jf. virksomhetsområde 3), men det vil fortsatt ta litt tid før vi kan vi kan vise til flere 
tellende publiksjoner.  
 
Senteret legger stor vekt på en smakfull og informativ hjemmeside, et arbeid som har blitt videreført i 2021. I tillegg til en innpassing til det 
grafiske uttrykket til høgskolen, har selvfølgelig også innholdet blitt oppdater. Dette gjelder spesielt læringsressursene som tilpasses de 
forandringer som læreplanene våre har. Vi når ut til våre målgrupper gjennom hjemmesiden vår, hyppige nyhetsbrev og meldinger på sosiale 
medier. Dessuten prøver vi å delta på relevante konferanser og seminar, nåde nasjonalt og internasjonalt. I 2021 ble dette begrense til digitale 
konferanser og webinar. 
 
Senteret har fra 1.8.21 blitt knyttet tett opp mot lærerutdanningene. Det har medført en del mer møtevirksomhet enn det som var tidligere. 
Men samtidig ser Fremmedspråksenteret det som svært viktig at senteret har et godt og sterkt fagmiljø å samarbeide med. Som en direkte 
følge av det nye strukturen stiller senteret den nye Fulbright-stipendiaten til rådighet både for engelsk-miljøet ved fakultetet, men også for 
skoler i Østfold. Stipendiaten vil selvfølgelig også bidra innad i senteret og på den måten styrke (amerikansk-)engelskmiljøet ved senteret. 
Fulbright-stipendiaten ble forsinket på grunn av innreisebegrensinger, men vi ser allerede nå en god utvikling. 
 
Senteret er nå – spesielt gjennom sitt engasjement ved Det europeiske fremmedspråksenteret til Europarådet - sentralt plassert i det 
internasjonale fagmiljøet. Dette kommer ikke bare hele landets språkmiljøer, men også høgskolens ansatte til gode. Kunnskapsdepartementet 
(KD) har gitt Høgskolen i Østfold et spesielt ansvar når det gjelder engelsk og fremmedspråk, jf. Tildelingsbrevet fra KD. Ansvaret er stort og 
uten et godt fagmiljø i ryggen som drar i samme retning, er det vanskelig å ha denne sentrale rollen. Men også myndighetene må være sitt 
ansvar bevisst og bruke de nasjonale sentrene. I en tid med pandemi og store utfordringer i skolen, var det forunderlig at KD ikke benyttet seg 
mer av den kompetansen sentrene har, spesielt når det gjelder digitale ressurser og aktiviteter rettet mot hjemmeskole (jf. virksomhetsområde 
8). 
 
Halden, 11. februar 2022 
 
R. Steinar Nybøle 
leder 
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The center  planned a high level of activities for 2021, and many of the activities were carried out as planned. However, some of our activities 
were delayed due to the pandemic. This was especially the case at the end of the year when large parts of society were closed again. However, 
most of the delayed activities will be completed and accounted for in 2022.  
 
The Directorate for Education and Training has  implemented new forms of examination for our content areas  which has created an enormous 
need for continuing education in our target groups. Fortunately, and parallel to the increasing demand, the pandemic has also accelerated and 
expanded our offer of digital resources and courses, which has led to a very high level of activities (see area of activities 1). The income side has 
therefore exceeded the plans that were made for the year. 
 
It was assumed that closed borders and little travel activity would probably not be particularly motivating for learning a foreign language. The 
center had therefore planned a continuation of the comprehensive renewal of our Focus on language booklets. Both "Chinese in the world" 
and "Russian in the world" were published in a new guise in 2021 and "Italian in the world" will go into print in February 2022.  
 
Internationalization, which is an important motivating factor for learning a foreign language, is an important cornerstone for the  center.  
Although our planned seminar at the European Centre for Modern Languages (ECML) had to be dropped due to travel restrictions the  center 
has - together with our Swedish partners at Uppsala University - started working on a guide to the European framework (incl. "companion 
volume") for our target groups, and publication is planned before summer 2022. The  center has also started translating our popular 
"Metodiske tips” booklets into English (publication in spring 2022). In addition to these activities, our teaching and learning resources will  now 
be offered in languages other than Norwegian. This action should be seen both as a measure to increase the international presence of the 
center and a measure to encourage teachers to use the target language more in their teaching. 
 
National and international dissemination is our main motive for our two conferences during the last year. In the digital Language Day 
Conference (September 27), which was a collaboration with Nord University, we focused on assessment and language learning through 
contributions from the Directorate for Education and Training, national professionals and our own staff members.  In October, we co-organized 
a Nordic conference on oral communication (TAL) in Copenhagen, a collaboration with our Danish and Swedish partners. In addition to 
administrative support, several of the  center’s members contributed with presentations and seminars. Due to more digital competence and 
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acceptance among our target groups, a series of webinars with contributions from national and international professionals started at the end 
of the year and will be continued in 2022. 
 
Our didactic journal COMMUNICARE devoted the 2021 issue to the lifelong learning perspective, partly with contributions from the Language 
Day Conference in 2020. The contributions at conferences and in our own journal indicate that our staff members have developed a fairly good 
level of R&D activities (cf. area of activities 3), but it will still take some time before we can refer to several counting publications. 
 
The center’s emphasis on a tasteful and informative website has continued in 2021. In addition to an adaptation to the graphic expression of 
our host organization, the content has of course also been updated, especially because of changes in steering documents.  
 
We reach our target groups through our website, frequent newsletters and messages on social media. In addition, we try to attend relevant 
conferences and seminars, both nationally and internationally. In 2021, this was, however, limited to digital conferences and webinars. 
 
In August 2021 the  center  became an independent unit under the Faculty of Teacher Education and Languages. This has  led to a number of 
planning activities in order to provide a fruitful transition. The Foreign Language Center  sees it as very important that  we have good and 
strong professional colleagues to collaborate with and vice versa. The aim of our coexistence must be a mutual enhancement of our 
competence.  
 
Due to an excellent partnership with the Fulbright Foundation Norway an agreement was reached to place a regional roving scholar at the  
center. This regional scholar will  strengthen English (primarily U.S.) competence at the center. Due to our close cooperation within the faculty, 
the Fulbright scholar will also be made available to assist in different English courses at the university college. Finally, the regional scholar will 
also visit schools in our region in order to motivate young students to improve their English competence. We also hope that teachers will 
benefit from such activities. Unfortunately, the entry of the Fulbright roving scholars was delayed due to entry restrictions, but activities will 
continue in 2022. 
  
The  center is - especially through its position as vice chair at the European Centre for Modern Languages (ECML in Graz, a unit under the 
Council of Europe) – well positioned as mediator between the international and the national and regional/local professional community. The 
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Ministry of Education and Research has given the Østfold University College a special responsibility with regard to English and other foreign 
languages in lifelong education. This is a challenging task which requires a broad competence in many languages on different levels and in 
different programs. But it is also an honor and a privilege to be a part of this national strategy. Let us hope that the national authorities will 
choose to profit from the expertise at and around the  center. In a time of pandemic and major challenges in the schools, it was surprising that 
the ministry did not make more use of the  center’s competence and resources, especially with regard to digital resources and activities aimed 
at home schooling (see area of activities 8). 
 
 
Halden, February 11 2022 
 
R. Steinar Nybøle 
Director 
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2. Aktivitetsrapport 
 
Aktivitetsrapporten er bygget opp etter senterets Årsplan for 2021. Aktivitetene til venstre i rapporten er hentet fra Årsplanen for 2021,  
https://www.hiof.no/fss/om/%C3%85rsrapporter-og-planer/index.html.  
 
 
DEL A 
  
Virksomhetsområde 1 
Øke målgruppenes kompetanse i å tolke og operasjonalisere rammeplan/læreplanverk for en likeverdig og tilpasset opplæring av høy 
kvalitet i et inkluderende fellesskap  
 
 
 

AKTIVITETER AVVIK KOMMENTAR 
Ferdigstille undervisningsforløp om helhetlig, 
språkutviklende og støttende skriveopplæring 
(sjangerpedagogikk/Sirkelen for undervisning og læring) i 
engelsk på utvalgte nivåer. 

Nei Engelsk: Opplegget har blitt presentert og jobbet med på Dekomp kurs. 
Revidering pågår fortsatt fra tilbakemeldinger fra kurset. Samarbeid med 
en ungdomsskole er blitt etablert for utprøving i 2022.    

Arbeid med tverrfaglige opplegg på universitetsnivå – 
(LU)  (engelsk). 
Arbeidet med tverrfaglige opplegg for 
ungdomsskolen/vg1 fortsettes. 

 Engelsk:   
- Gjennomført Storyline digitalt for lærerestudentene 5-10 vår 2021. 

Samarbeid med lærerutdanning på HiØ Film som oppsummeres av 
digitalt Storyline finnes her:  Film 

- Gjennomført Storyline for lærerstudenter 1-7 fysisk på campus høst 
2021.  

- Utviklet og gjennomført kurs ved to videregående skole.  Link til 
informasjon: Kurshefte Sy-Om AS, Kurshefte Grønn Strøm Drammen AS   
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Fortsette arbeidet med å oppdatere senterets digitale 
ressurser slik at de er i tråd med det nye læreplanverket. 
 

Nei Fransk: påbegynt for læringsressurser Nivå I, II, III. Flere digitale ressurser er 
blitt laget. 
Spansk: Flere digitale ressurser er blitt laget for både nivå I og II 
Engelsk: Flere ressurser levert og vi er i redigeringsmodus nå 
Oversettelse av eksisterende ressurser 
Tysk: Utvidet med enkelte ressurser for tysk som fellesfag 
Russisk: påbegynt flere digitale ressurser i russisk nivå I og II 
De fleste ressursene er nå tospråklige (norsk + målspråket) 
Engelsk: Engelsk fordypning ressurser bearbeidet.  
16 nye ressurser laget for nettsiden. 

Utføre kompetanseutvikling i læreplanverkrelaterte 
emner ved behov 
- ordforråd og grammatiske strukturer 
- lese-, skrive-, muntlige-, lytte-, og digitale ferdigheter  
- akademisk skriving i engelsk (trinn 10 og vg1 stud.spes.) 
- fortsette kompetanseutvikling i forbindelse med 

Fagfornyelsen 
- lese- og skrivevansker i engelsk og fremmedspråk 
- tidlig innsats  

(barnehage, småtrinn og fremmedspråk på barnetrinnet) 
- yrkesretting og relevans.  Delta og bidra på FYR-

konferansen samt publisere undervisningsopplegg 
- tverrfaglige temaer  
- flerspråklighet med tanke på kurs og kompetanseheving 
- oppdatere kurs for KfK i engelsk 
- nye eksamensformer for engelsk og fremmedspråk 

Nei Fremmedspråk. Kurs som spesifiseres nedenfor har vart inntil 6 timer 
Januar:  

- Muntlighet / Oslo (online) 

Februar:  
- kurs for fransklærere: skriving (skriveheftet)  
- kurs for Nordland   
- Muntlighet / Oslo (online) 
- Nordland (Narvik Vgs). Muntlig kompetanse (online) 
- Emnet Språk, språkundervisning og IKT  (HiØ): Digitalitet  
- Kurs - Nordland (online): Muntlige ferdigheter  

Mars: 
- Felles språklærerdag, Escape room, lese-, skrive-, muntlige-, lytte-, 

og digitale ferdigheter  
- Felles språklærerdag (online): Lesing og skriving  
- Kurs Viken/Nadderud (fysisk-helldagskurs): Skriveferdigheten  

April 
- Kurs - Agder (online): Lesing og skriving  
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- Kurs - Viken/Bærum (online): Ordinnlæring  

Mai 
- NKUL: Parallelle sesjoner 5 Escape room, lese-, skrive-, muntlige-, 

lytte-, og digitale ferdigheter  

August 
- Kurs - Viken/Nadderud (fysisk): Lese- og skrivevansker  

September 
- språkdagskonferanse  (online): Vokabular i kontekst (jf. eksamen)  
- Kurs - Innlandet (fysisk): Lese- og skrivevansker - del I  

Oktober 
- Nordisk konferanse Tal! Konferanse Ordinnlæring i kontekst (online) 
- Kurs - Innlandet (fysisk): Lese- og skrivevansker - del II  

November 
- Kurs Vestland (fysisk i Oslo): Eksamen  
- Kurs Hordaland (webinar): Eksamen  
- Kurs Tromsø (webinar): Eksamen  
- Kurs Viken (webinar ): Eksamen    
- Kurs Viken/Nadderud (fysisk): Skriveferdigheten  
- Veiledning Viken/Nadderud (online): Mellomarbeid  

Desember 
- oppfølging Nadderud Vgs (sjangerpedagogikk) 

 
Engelsk:  
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- Dekomp Borgehaugen barneskole, 3 samlinger + veiledning, 
samarbeid med mattematikk og lærerutdanning:  tverrfaglige 
temaene + PfDk  

- Dekomp Alvimhaugen barenskole 3 samlinger + veiledning, 
samarbeid med mattematikk og lærerutdanning Tverrfaglig 
temaene og tverrfaglig arbeid 

- Dekomp Hafslundskole barneskole, 6  samlinger + veiledning, 
samarbeid med mattematikk og lærerutdanning : tverrfaglig arbeid 
og vurdering  

- Dekomp Rakkestad – 4 barneskoler og 1 ungdomsskole 8 samlinger 
+  veiledning.  Temaet skriving i engelsk + progression fra 1-10. 

- Dekomp Lena-Valle og Nadderud, samarbeid med Tysk: Tema- lese-
skrive vansker i engelsk og fremmedspråk  

- Dekomp, lærespesialister, Oslo 18.11.: Ny eksamen 
- Kompetanse utvikling for Oslo læarespesialitser 
- Kurs om nye eksamensformer i engelsk gjennomført både i 

Rogaland og Oslo 
- KFK kurs for engelsk gjennomført 

Overordnet: 
- 06.4. Arendal (online): Muntlige ferdigheter og vurdering. Metodiske tips. 
- 16.11. Rogaland. Vurdering i fremmedspråk.  

Planlegge og markedsføre internett kompetansehevning 
innom tema undervisning i akademisk skriving for Vg 
lærere i engelsk.  Antatt gjennomføring vår 2022. 
 

Ja Pågående– Innreise for Fulbright stipendiat ble forsinket. Gjennomføringen 
overføres til høsten 2022. 
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Virksomhetsområde 2 
Bidra til økt motivasjon og interesse for engelsk og fremmedspråk 
 

AKTIVITETER AVVIK KOMMENTAR 
Fortsette samarbeidet med relevante 
partnerinstitusjoner: 

- Se på mulighet til å inngå avtale med språklige 
institusjoner i engelskspråklige land, f. eks. British 
Council 

- Inngå samarbeidsavtale med Fulbright scholar 
program for å etablere en stipendiat stilling ved 
Senteret 

Nei Fransk:Tett samarbeid med Institut Francais de Norvège (oppfølging av 
språkassistenter, Seminar, språkkonkurranse) 
FST: innlegg på felles språklærerdag 
Fransklærerforening 
Spansk: Fremmedspråksentere har reklamert for diverse kulturelle 
arrangement organisert av den Spanske Ambassaden. 
Introkurs for spanske språkassistentene (januar) / HKDIR 
Tysk:  
Representasjonsbesøk fra Goethe Institut og den østerrikske ambassaden 
om mulige områder for videre samarbeid 
Introkurs for tyske språkassistentene (januar) / HKDIR 
Engelsk: Gjennomført intervjuer og utvelging av Fulbright Rovers, Utviklet og 
etablert en ny Regional Rover program med lokal tilknytting med fokus på 
språk i Østfoldområde.  Regional Rover holder til i Fremmedspråksenteret og 
utfører oppdrag for HiØ, Fremmedspråksenteret og Fulbright.  Lenke til 
Fulbright websiden: Michelle Jewett.  
Engelsk: Er i dialog med Scotland’s National Centre for Languages (SCILT), 
samt National Center for Education Resources Development (NCERD), 
Guyana med sikt på å inngå samarbeidsavtaler. 

Analysere tilgjengelig statistikk og tallmateriale over 
elevers valg av engelsk og fremmedspråk i 
ungdomsskolen, videregående skole og høyere 
utdanning. 
 

 Engelsk: Prosjekt i samarbeid med skrivesenteret og Viken fylkeskommune: 
Kartlegging av arbeidslivets behov for skrivekompetanse hos elever og 
lærlinger i TIP-fagene (november-desember) 
Språkvalg: Notat publisert over elevene sitt valg av fremmedspråk på 
ungdomsskolen (2020/2021), videregående skole (2020/2021) og høyere 
utdanning (2021) 
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-Oppdaterte tall presentert for IF (5.11.21) 
Delta aktivt i planlegging og gjennomføring av div. 
arrangement i regi av våre samarbeidspartnere og 
språklærerforeningene (f.eks. juryrepresentant i 
språkkonkurranser, deltagelse ved konferansen etc.). 

Nei Fransk: samarbeidspartner for Frankofoni Konkurransen (hele prosessen) 
Spansk: Fremmedspråksenteret har reklamert for diverse kulturelle 
arrangement organisert av den Spanske Ambassaden. 
Introkurs for spanske språkassistentene (januar) / HKDIR 
Tysk:  
samarbeidspartner i forbindelse med Tyskkonkurransen Deutsch gemeinsam 
sammen med den tysk, østerrikske og sveitsiske ambassaden + Goethe 
Institut 
(Se over) 
 
Senteret tar imot nivå III elever (spansk og tysk) fra Østfold for å motivere og 
informere om viktigheten av språkkompetanse  
 
Fremmedspråk: Den planlagte utdanningsmessen 20. og 21. januar avlyst 
pga. pandemien. 
 
Engelsk: Flere Fulbright oppdrag:   
-Workshop om aktuelle temaer i USA:   
Nov. 8: Halden VGS 1 en klasse;  
Nov. 16: Fredrik II VGS to klasser;  
Nov. 25th Kirkeparken VGS tre klasser 
Klassene følges opp 2022.  
 

Arrangere et online møte/seminar med russisklærere i 
samarbeid med Russkij Mir, avdeling St. Petersburg. 
Arrangere et webinar for kinesisklærere 

Ja Ikke gjennomført på grunn av manglende påmelding (russisk) og vakant 
stilling (kinesisk)  

Revidere og omplassere nettsiden sprakvalg.no. Supplere 
nettstedet med flere promoteringsvideoer. 

Ja Arbeidet påbegynt, men forsinket på grunn av pandemien og gjennomføres 
i 2022.  
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Revidere Språkhefter i serien Fokus på språk kinesisk, 
russisk og italiensk. 

Nei/Ja Kinesisk i verden ble publisert i 2021 
Russisk i verden er ferdigstilt og trykkes i januar 2022 
Italiensk i verden nærmest ferdigstilt og trykkes februar 2022 

Utføre de planlagte aktivitetene i det felles ERASMUS+ 
prosjektet Generation Global med de nasjonale 
fremmedspråksenterne i Skottland og Danmark (tredje år 
av det 3 årige prosjektet). 
 
 

Nei Prosjektet avsluttes i 2021. Egen rapport publiseres i 2022. Om prosjektet:  
Generation Global - Fremmedspråksenteret (hiof.no)  

Utføre de planlagte aktivitetene i ERASMUS + prosjekt 
Education for resilience and sustainability i engelsk.  
Samarbeide med Swedish Council for Higher Education; 
Høgskolen i Østfold;  OSNOVNA SOLA OB RINZI KOCEVJE, 
Slovenia; ABO AKADEMI, Finland; GOETEBORGS 
UNIVERSITET, Sverige; Katarinaskolan, Sverige; Storyline 
Sverige ekonomisk förening; Sverige; NAV lab Sweden AB, 
Sverige. 

Nei Engelsk : Deltok i to “teaching and learning events” både fysisk og digitalt.  
Presentert på Teaching and learning i desember.  Link til webside med 
informasjon om prosjektet: Education for Resilience and Sustainability 
  

 
 
Virksomhetsområde 3  
Forskning og forskningsformidling 
 
 

AKTIVITETER AVVIK KOMMENTARER 
Formidle forskingsartikler om fagdidaktikk og metodikk i 
senterets tidsskrift for språklærere, Communicare og i 
andre relevante publikasjoner 

Nei Communicare (vårt fagdidaktiske tidsskrift) ble redigert og publisert 
vinteren 2021. Tittel: Muligheter for språklæring i og etter skoleløpet med 
flere bidrag fra senterets medarbeidere  
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Motivere de ansatte til å forske og publisere på relevante 
temaer for senteret. 

Nei Det ble holdt to eksterne Tool-kits seminar og flere interne seminar for å 
motivere til forskning og publisering, se rapport fra forskningsgruppe til 
dekan for forskning. 
Senteret deltar som board member for Nordic Journal of Language 
Learning and Teaching  
 

Delta i kompetanseheving av senterets ansatte i 
Førstelektor programmet. 

Nei Engelsk: 4 seminar/kurs for førstelektor program.  Skriver en peer-
reviewed bokkapittel om skriving i engelsk og overgang mellom 
barneskole og ungdomsskole. Antatt publisering vår 2023.   
Tysk: 
Deltatt på førstelektorseminarer og utformet skisse for en 
klasseromsundersøkelse 

Arbeide med forskningsprosjekter som bidra til å tolke og 
operasjonalisere rammeplan/læreplanverk 

• Seminar: Multilingualism on my mind; FST 
språklærerdag; Exploring Language Education 

• Konferanse: Språkdagskonferansen, Bodø; 
Konferanse i samarbeid med 
Fortbildningsavdelingen, Uppsala universitet og 
det danske fremmedspråksenteret, København 

• Samarbeid med andre aktører innen UH  

Nei Mars 2021. Digital konferanse. Innlegg for tysk og fransk på FST felles 
språklærerdag.  
 
Planlegging og gjennomføring av den digitale språkdagskonferanse 
(27.09.21), i samarbeid med Nord-Universitetet med innlegg fra flere av 
senterets medarbeidere 
 
Planlegging og gjennomføring av den hybride to dags TAL – konferansen i 
København, i samarbeid med Det danske fremmedspråksenteret og Den 
svenske Fortbildningsavdelingen.  Mer info her: Websiden 
Senteret bidro med keynote speaker, programledelse og flere workshops. 
 
Et planlagt og gjennomført webinar i samarbeid med UiB om Interkulturell 
kompetanse i LK20 
 
En senteransatt tatt opp i stipendprogram innen ELLA  
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Fortsette kompetanseheving av senterets ansatte innen 
fagspesifikke og grunnleggende ferdigheter i engelsk og 
fremmedspråk. 

Nei En ansatt har tatt master i Fransk som fremmedspråk. Vedkommende har 
også bidratt for Nkul og gitt fire webinarer for Fortbildningsavdelingen  
 
En annen medarbeider har gjennomført 7,5 stp kurs på NTNU om 
flerspråklighet i engelsk: Kurs info 
 
En seksjonsleder gjennomførte lederkurs. 
 
En seksjonsleder deltar i kurs Utøvende lederskap i praksis (30 stp) ved 
Fagskolen.  
 
En medarbeider tok videreutdanningskurs i engelsk (emnet Litteratur og 
kultur i klasserommet ved NTNU) 

Publisere oversikt over relevante masteroppgaver og 
doktorgradsavhandlinger innen senterets fagområder. 

Ja Forandringen i staben førte til at arbeidet må forskyves til 2022. 

 
 
 
Virksomhetsområde 4 
Støtte lærerutdanninger og andre institusjoner i deres arbeid med kompetanseutvikling i skole og barnehage 
 

AKTIVITETER AVVIK KOMMENTARER 
Fortsette samarbeidet med vår vertsinstitusjon HiØ sin 
etter- og videreutdanningsenhet (HiØ VIDERE) og 
derigjennom få innpass i tilsvarende enheter lokalt og 
nasjonalt for et felles arbeid med kompetanseutvikling. 

Nei Engelsk: Se ovenfor Storyline prosjekter  
Engelsk: Undervisning PPU og KFK, samt Fulbright bidrag. Se ovenfor 

Fortsette prosessen med å gjøre om ansattes stillinger til 
faglige stillinger (høgskolelektor/førstelektor etc.). 
 

Nei En ansatt er i ferd med å ta relevant mastergrad.  
En annen har sendt søknad om kompetansevurdering. Omgjøring av 
stillingene planlegges i 2022.  
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Arrangere årets nasjonale språkdagskonferanse (jf. Den 
europeiske språkdagen) i samarbeid med Nord 
Universitetet og Nordland fylkeskommune. 

Nei Se over  

Delta i HiØs faglige lederfora og andre relevante faglige 
og administrative møteplasser 

Nei Leder deltar i fakultetsledelsen og i andre relevante møteplasser  
En ansatt deltar i styrearbeid for den nye LUSP fakultet 
To ansatte har vært med i LUSP interim styre 

Delta i HiØs tverrfaglig arbeid med Storyline i 
Lærerutdanning.   (engelsk). 

Nei Se ovenfor 

 
 
 
 
Virksomhetsområde 5 
Bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester i arbeidet med å realisere nasjonal utdanningspolitikk 
 

AKTIVITETER AVVIK KOMMENTAR 
Svare på relevante høringer og vurdere 
bekymringsmeldinger, spesielt på bakgrunn av synkende 
interesse for engelsk og fremmedspråk i sektoren.  
 

Nei Utarbeidet internt notat for Høgskolen om viktigheten av 
språkkompetanse for internasjonalisering  
Foredrag om samme tema for Decision makers (LO, NHO, UH, etc.) i 
Oslo 

 
 
 
Virksomhetsområde 6 
Ivareta kontakt og oppgaver overfor relevante nasjonale og internasjonale fagmiljøer og samarbeidspartnere 
 

AKTIVITETER AVVIK KOMMENTAR 
Deltagelse i samarbeidet mellom de andre nasjonale 
sentrene. Leder deltar i senterledermøter og er medlem av 
Arbeidsutvalget. 

Nei Pga. pandemien har det kun vært digital kontakt med de andre 
nasjonale sentrene. Leder deltar i relevante fora.  
 



 17 

Deltar i samarbeid om eksamensformer for fremmedspråk 
med Skrivesenteret og Udir. 
 

To ansatte samarbeider med Udir om ny sentralt gitt eksamen. Stor 
møteaktivitet. 
 
Engelsk:  

- Var med i organisering og gjennomføring av erfaringsdeling 
konferanse for engelsk lærere av KFK kurs.   

- Deltatt i Reading Circle, 4 samlinger på våren og 4 på høsten.  
orginsert av Fortbildningsavdelingen Uppsala Universitet, 
Sverige 

 
Samarbeid med Fulbright Foundation Norge: Bidra i 
utvelgelsesprosessen av Fulbright-kandidater til Norge og 
arrangere fagdag med innholdskomponenter om norsk 
skole og engelskfaget. 

Nei Se ovenfor 

Samarbeid og erfaringsutveksling med Det østerrikske 
språksenteret og Det europeiske fremmedspråksenteret 
(begge i Graz) og det danske fremmedspråksenteret i 
København. 
 

Ja/Nei Pga. pandemien måtte en planlagt studiereise til Østerrike utsettes.  
Samarbeidet med Det danske senteret ble utdypet gjennom felles 
konferanse  

I samarbeid med DIKU gi didaktisk input til språkassistenter 
for spansk, fransk og tysk. 

Nei Flere møter for pedagogisk og didaktisk oppfølging av franske, 
spanske og tyske språkassistenter (i samarbeid med IF og HRDIR) 

Videreføre aktivitetene ved ECML/Graz som National 
Contact Point, Nominating Authority, og kontaktledd for 
Den europeiske språkdagen: 

- Leder fortsetter som medlem av Governing Board, som 
valgt styremedlem og valgt nestleder 

- senteret arbeider aktivt med å spre kunnskap om 
deltagelse i det nye 4-årige programmet til ECML 

Nei Senteret har lyst ut ECML aktiviteter (workshop og training and 
consultancy) for digitale møter  
 
Fysisk møte i Graz (Governing board og Bureau) i oktober. Leder 
gjenvalgt til styre  
 
To av senterets ansatte ble nominert for deltagelse i ECML aktivitet  
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Søkte og ble godkjent for deltagelse for Think Tank for Transversal 
competences in Foreign Language Education.  Deltagelsen fortsetter i 
2022 
 
En ansatt deltok i ECML sin Mediation in teaching, learning and 
assessment prosjekt (METLA) ECML/CELV > ECML-Programme > 
Programme 2020-2023 > Mediation in teaching and assessment   
 
En ansatt deltok i ECML sin “CLIL in languages other than English – 
Successful transitions across educational stages” (CLIL LOTE) 
ECML/CELV > ECML-Programme > Programme 2020-2023 > CLIL in 
languages other than English 
 
En ansatt sitter i ECML sin CLIL LOTE Pluriliteracies Teaching Materials 
ressursgruppe, sammen med Danmark, Ireland, Portugal og Italia.  

 
 
 
Virksomhetsområde 7 
Ivareta våre målgrupper gjennom formidling av intern og ekstern innsats innen senterets fagområder 
 

AKTIVITETER AVVIK KOMMENTAR 
Utnytte senterets digitale kommunikasjonskanaler for 
formidling av relevant informasjon.  
 

Nei Arbeidet med en veiledning til Rammeverket (Companion Volume), i 
samarbeid med Fortbildningsavdelingen i Uppsala, er nesten avsluttet 
og skal fremlegges for konsulenter. Publisering i 2022  
 
Det sendes jevnlig ut nyhetsbrev fra senteret med informasjon fra 
senteret og annen relevant informasjon vedrørende engelsk og 
fremmedspråk. Senteret er aktive på Twitter og Facebook, og er med 
i språkgrupper på Facebook hvor informasjon også blir delt.  
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Stå til disposisjon overfor senterets målgrupper når det 
gjelder faglige spørsmål, henvendelser ang. 
kompetanseheving og bekymringsmeldinger fra sektoren. 

Nei Henvendelser i sosiale medier og per mail blir fortløpende 
videreformidlet til rette ansvarlig ved senteret. 

Bidra faglig og/eller delta med stand på aktuelle 
fagseminarer og konferanser for formidling av relevant 
informasjon.  
 

Nei/ja Se ovenfor for seminar og konferanse deltakelse.   
Deltagelse på stand ved TAL konferansen i København 
Utdanningsmessene ble avlyst pga. pandemien  

Sende ut i senterets tidsskrift for språklærere, 
Communicare i trykket versjon til registrerte abonnenter 
samt formidle som pdf. 

Nei Se over  

Omlegging til nye publiseringsløsninger for senterets 
hjemmeside og gjennomgang av eksisterende innhold.  
Tilpasse ressursene våre til LK20. 
Arbeide med mer bruk av målspråket i ressursene våre. 
Arbeide for at våre ressurser kan brukes i en internasjonal 
kontekst (jf. Pandemien). 

Nei Se over  

 
 
 
 
 
DEL B 
 

AKTIVITETER AVVIK KOMMENTAR 
Senteret bidrar inn i språksatsingen slik den er beskrevet i 
HiØ sin Aktivitetsplan og Strategisk Plan 2019-2022 
https://www.hiof.no/om/styringsdokumenter-
rapporter/styringsdokumenter/strategisk-plan-2019-2022.html 
 

- delta i relevante forskergrupper ved fakultetet 

Nei Ansatte har vært involvert i Pangstart for språkstudenter ved HiØ 
 
Toolkit 
Deltok i seminarer for grafiske romaner i språklæring organisert av 
HiØ språkinstitutt  
Senteret er representert i forskergruppe LingVib - Lingvistikk i bruk 
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- Delta i aktiviteter i satsingsområder 

 

Ansatt er stipendiat i ELLA (se over) 

Bidra med undervisning i MaGlu, PPU og KfK. Og MFrisk  
 

Nei Engelsk 
Storyline på GLU1-7 og 5-10  
Vår 2021 – Gjesteforelesning på årsstudium engelsk, grammatikk og 
fonetikk 
Høst 2021 - Undervisning i språkdidaktikk v/PPU,  
Høst 2021 - Undervisning i KFK 
Gjesteforelesning Nov. 1, 4, 15 & 18: ENG 403  
Nov. 29-Dec. 12 Vurdering av 24 Mastertekster på MFRISK program 
Fremmedspråk 

- Vår 2021: Tyskemne (102) i grunnlærerutdanningen (HiØ) 
- Vår 2021: Tysk fagdidaktikk i PPU (Hiø) 
- Høst 2021: Tyskemne (101) i grunnlærerutdanningen (HiØ) 

 
Bidra inn mot høgskolens internasjonaliseringsaktiviteter. 
 

Nei Oversettelse av læringsressurser (norsk og målspråket: 
fremmedspråk og engelsk). Se over 
 
Heftene for metodiske tips er oversatt til engelsk med publisering i 
2022.  
 
Deltagelse i ERASMUS + Storyline prosjekt  
 
Utarbeidelse av notat om viktigheten av språkkompetanse (se over) 
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3. Økonomirapport 2021 - Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 
 
Regnskapet pr. 3. tertial 2021 viser et netto overskudd for grunnbevilgningens virksomhet på kr. 647 774. Vanlig drift har et underskudd på kr. 
186 921 og prosjektene har overskudd/restmidler, se tabell under. 

 

Det har sin hovedårsak i lavere driftskostnader på prosjektene for det europeiske rammeverket og for språkressursene på grunn av lengre 
varighet av koronasituasjonen enn antatt og reiserestriksjoner. Noe besparelse på lønn på grunn av reduserte stillingsbrøker, lavere 
reisekostnader, høyere inntekter på kurs på grunn av økt etterspørsel og sykepenger. 
 
Restmidler for vanlig drift viser en IB pr. 01.01.2021 på kr. 54 796 og ved utgangen av 3. tertial 2021 en UB på kr. 702 570.  
 
Tabellene under viser en oversikt over budsjett og regnskap for inntekter, lønn, andre kostnader/reiser, finans og interne poster for vanlig drift 
vanlig drift og for bidragsprosjekt.  
Videre følger en gjennomgang av de enkelte postene for vanlig drift. 
 
 

 

Arb.ordre Arbeidsordre (T)
IB 

01.01.2021        
Tildeling 

2021
Andre 

inntekter
Budsjettert 

Forbruk 

Forv. 
resultat 

31.12.2021 Inntekter Lønn
Andre 

kostnader
Reise 

utgifter Finans
Interne 
poster Forbruk 

Resultat           
31.12.2021

IB/Ikke 
innt.f. 

tilskudd 
31.12.2021        

00000-00 FR - Vanlig drift 0 -8 877 000 -116 758 9 935 854 942 096 -9 104 491 6 596 452 696 612 96 523 -204 373 2 106 199 9 291 413 186 921 186 921
00410-10 FR - Communicare -54 796 0 0 129 588 -134 711 -5 122 -5 122 -59 918
300139-10 FR - Det europeiske rammeverket 0 250 000 0 -250 000 -250 000 -250 000 -250 000
300140-10 FR - Engelsk ressurser 0 375 000 0 63 975 5 601 7 839 -375 000 -297 585 -297 585 -297 585
300141-10 FR - Fremmedspråk ressurser 0 375 000 0 25 400 102 250 -375 000 -247 350 -247 350 -247 350
300142-10 FR - Forskergruppa TOOL-KIT 0 100 000 0 1 744 54 617 7 085 -98 083 -34 637 -34 637 -34 637

Sum BFV -54 796 -8 877 000 -116 758 11 035 854 942 096 -9 104 491 6 687 571 988 668 111 446 -204 373 873 405 8 456 718 -647 774 -702 570
40482-10 FR - Generation Global Erasmus+ 0 -104 334 104 334 0 -240 333 1 958 60 282 62 240 -178 093 -178 093
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Økonomirapport 2021
Regnskap       

2021
Årsbudsjett              

2021 Avvik
Salgsinntekt, unntatt avgiftsplikt -212 131 -60 000 152 131
Annen driftsinntekt 0 -40 000 -40 000
Utsatt inntektsføring avskrivning -15 360 -16 758 -1 398
Inntekt fra bevilgninger -8 877 000 -8 877 000 0
Salgs- og driftsinntekt -9 104 491 -8 993 758 110 733
Lønn fast ansatte 3 709 866 3 839 647 129 781
Lønn midlertidig ansatte 1 471 804 1 411 146 -60 658
Annen oppgavepliktig godtgjørelse 133 937 31 579 -102 358
Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie 1 405 736 1 370 923 -34 813
Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft -63 663 -8 419 55 244
Annen personalkostnad 29 891 56 354 26 462
Lønn og godtgjørelser 6 687 571 6 701 230 13 659
Av- og nedskrivning 15 360 16 758 1 398
Leie maskiner, inventar o.l. 21 793 5 000 -16 793
Verktøy, inventar og driftsmaterialer 23 998 17 000 -6 998
Kjøp av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester 440 263 1 136 000 695 737
Kontorrekvisita, bøker, møter, kurs og trykking 385 226 641 000 255 774
Telefon, porto o.l. 7 267 12 500 5 233
Annen driftskostnad, av- og nedskriving 893 908 1 828 258 934 350
Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. 111 446 325 300 213 854
Salg, reklame og representasjon 88 527 40 000 -48 527
Kontingent og gave 2 873 4 500 1 627
Annen kostnad 3 360 50 500 47 140
Annen driftskostnad, fortsettelse 206 207 420 300 214 093
Finanskostnad 353 200 -153
Avregning ordinær aktivitet -204 726 -942 096 -737 370
Finans -204 373 -941 896 -737 523
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Grunnbevilgningens virksomhet – vanlig drift 
 
Inntekter 
Inntektene består hovedsakelig av grunntildeling fra KD med kr. 8 877 000 for året 2021, som er en økning fra i fjor på kr. 275 000 for inflasjon.. 
De ansatte ved senteret tilbyr undervisningstjenester/kompetanseheving nasjonalt som det har vært økt etterspørsel etter og som utgjorde kr. 
212 131 mot budsjettert kr. 100 000 for året.  
 
Lønn og godtgjørelser 
Lønnskostnader for 3. tertial 2021 beløper seg til kr. 6 687 571 og er budsjettert med kr. 6 701 230, noe som gir et lite mindreforbruk på kr. 
13 569. Dette har sin årsak i lavere personalkostnader på grunn av noen reduserte stillingsbrøker, besparelse på overtid og på refusjon 
sykepenger og refusjon for tillitsvalgt i utdanningsforbundet med 5%.  
Antall ansatte ved senteret er 11 og antall årsverk er 8. I tillegg har senteret en Fulbright rover ved senteret fra høsten 2021 og 0,3 årsverk fra 
campustjenester og økonomi ført på interne overføringer lønn. 
 
Fem ansatte er delvis frikjøpt til undervisningstjenester og prosjekter til fakultetet for LUSP og til HIØ VIDERE og utgjør en samlet refusjon av 
lønn på kr. 610 281 for året og føres som interne overføringer lønn.  
 
Andre driftskostnader 
Andre kostnader for 3. tertial 2021 beløper seg til kr. 893 908 og er budsjettert med kr. 1 828 258. Det utgjør et lavere forbruk med kr. 934 350 
og har sin hovedårsak i lavere kostnader til ressurser til konsulenttjenester og trykking. Det er på grunn av senere oppstart enn budsjettert for 
ressurser til engelsk, fremmedspråk og det europeiske rammeverket og lavere kostnader for reiser og konferanser. 
 
 

Interne overføringer godskrevet (kredit) -1 975 912 -1 934 334 41 578
Interne overføringer belastet (debet) 2 849 317 2 920 200 70 883
Avslutning av interne- og bidragsprosjekter 0 0 0
Interne overføringer 873 405 985 866 112 461
Resultat -647 774 0 647 774
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Finansposter 
Finansposter har en inntekt på kr. 42 366 som er fra det avsluttede prosjektet Nettverk for engelsk. 
 
Interne overføringer 
Interne overføringer beløper seg til kr. 873 405 og er budsjettert med kr. 985 866, som gir en besparelse på kr. 112 461 og har sin årsak i lavere 
investering og frikjøp. 
 
Indirekte kostnader til HIØ, husleie og tekniske/administrative tjenester for 2021 beløper seg til totalt kr 1 400 200. Det utgjør en økning på 
3,25 % fra 2020, som var på kr. 1 356 100.  
Herav husleie som er budsjettert med kr. 954 400 og indirekte kostnader til administrasjon (Økonomi, personal, IT-drift, bibliotek, 
Campustjenester) som er budsjettert med kr. 445 800. 15,77 % av tildelingen på kr. 8 877 000 er disponert som indirekte kostnader av HIØ.  
 
 
Oppfølgingsprosjekter øremerket 

• Communicare - 00410. Full aktivitet i 2021 og har kun kr. 5 122 igjen av årsbudsjett. Prosjektet har ubrukte restmidler på kr. 54 796 fra tidligere år. 
• Det Europeiske rammeverket 300139. Aktivitet er godt i gang, men forsinket og skal gjennomføres i 2022. Ubrukte midler overføres til 2022. 
• Engelsk ressurser 300140. Aktivitet er godt i gang men forskjøvet pga. koronasituasjonen og ubrukte midler er på kr. 297 585 ved årsslutt, som 

overføres til 2022. 
• Fremmedspråk ressurser 300141. Aktivitet godt i gang men forskjøvet pga. koronasituasjonen og ubrukte midler er på kr. 247 350 ved årsslutt og 

som overføres til 2022. 
• Forskergruppa TOOL-KIT 300142. Stor aktivitet for året og noen ubrukte midler ved årsslutt på kr. 34 637 av budsjettert kr. 100 000, som overføres 

til 2022. 
 
HIØ VIDERE og LUSP – Frikjøp 

• Dekomp Fredrikstad/Sarpsborg, Rakkestad/Marker for HIØ VIDERE. En ansatt ved senteret er delvis frikjøpt til prosjektet. 
• KFK Engelsk (5-10) Engelsk for lærere for HIØ V. En ansatt er delvis frikjøpt til prosjektet. 
• ENG104 1-7 og 5-10 og Gjesteforelesning for ØSS. En ansatt er delvis frikjøpt til undervisning. 
• Fremmedspråkdidaktikk engelsk høst 2021, to ansatte er delvis frikjøpt til undervisning. 
• Undervisning MAGLU vår og høst 2021 Tysk språk og didaktikk 2 (5-10) og PPU og Sensur for ØSS. En ansatt er delvis frikjøpt.  
• Innledning i emnet språk/språkundervisning/IKT for ØSS. To ansatte er delvis frikjøpt. 
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• Education for resilience and sustainability Erasmus+, start 2021. Lærerutdanningen er prosjekteier og prosjektleder er delvis frikjøpt fra 
fremmedspråksenteret.  
 

Bidragsprosjekt BFA 
• Generation Global Erasmus+, prosjektnummer 40482-10. Avtale ble inngått høsten 2018 om samarbeid mellom University of Strathclyde Scotland 

(prosjekteier), Aarhus University Danmark og Høgskolen i Østfold ved Fremmedspråksenteret. Senteret mottar et tilskudd på Euro 54 870 over 3,5 
år.  Prosjektet har brukt kr. 260 286 frem til nå og har restmidler på kr. 178 093 av en 80% tildeling. Det har vært lavere aktivitet en planlagt pga. 
brexit, korona situasjonen og bytte av prosjektleder. To ansatte ved senteret er delvis frikjøpt til prosjektet. 
 

Resultatet for vanlig drift viser som nevnt over et overskudd for grunnbevilgningens virksomhet på kr. 647 774 og har sin årsak i lavere 
driftskostnader for det europeiske rammeverket og for språkressursene på grunn av lengre varighet av koronasituasjonen enn antatt og 
reiserestriksjoner. Noe besparelse på lønn pga. reduserte stillingsbrøker, lavere reisekostnader, høyere inntekter på kurs pga. økt etterspørsel 
og sykepenger.  
Vanlig drift har et underskudd på kr. 186 921 og oppfølgingsprosjektene har overskudd/restmidler som nevnt over. 
 
 
Kapitalsituasjonen  
Status for kapitalen for vanlig drift med prosjekter viser en IB pr. 01.01.2021 på kr. 54 796 og ved utgangen av 3. tertial 2021 er på kr. 702 570, 
som overføres til 2022. 
 
Fremmedspråksenterets frie kapital pr. 31.12.2020 var på kr. 4,7 mill. inklusive virksomhetskapital med kr. 0,728 mill. før kapitalen ble samlet 
på institusjonelt nivå.  
I 2023 og deler av 2024 vil senteret få økte lønnskostnader pga. en sabbatical som skal finansieres av midler på institusjonelt nivå i 2023/24. 
 
Se tabell under for status pr. 3. tertial 2021.  
 



 26 

 
 
 
R. Steinar Nybøle      Unni H. Vik 
Avdelingsdirektør     Seniorkonsulent økonomi 
 

Prosjekt
IB  

01.01.2021

Netto 
bevegelse/ 

bruk 
UB 

31.12.2021        
00000-00 FR - Vanlig drift 0 186 921 186 921
00410-10 FR - Communicare -54 796 -5 122 -59 918
300139-10 FR - Det europeiske rammeverket 0 -250 000 -250 000
300140-10 FR - Engelsk ressurser 0 -297 585 -297 585
300141-10 FR - Fremmedspråk ressurser 0 -247 350 -247 350
300142-10 FR - Forskergruppa TOOL-KIT 0 -34 637 -34 637
Sum ubrukte midler -54 796 -647 774 -702 570


