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1. Innledning  
Høgskolestyret behandlet og vedtok Aktivitetsplan (sak 64/21) og budsjettrammer (sak 

66/21) for 2022 i sitt møte 16.12.2021. Aktivitetsplanen bygger på vedtatt strategisk plan 

med virksomhetsmål og strategier for perioden 2019 – 2022 og Utviklingsavtalen for 

perioden 2020 – 2022. Den strategiske planen og Utviklingsavtalen trekker opp høgskolens 

langsiktige prioriteringer og utviklingsretning, og identifiserer de vesentligste 

satsingsområdene. Høgskolens plandokumenter finnes under Styringsdokumenter: 

https://www.hiof.no/om/styringsdokumenter-rapporter/ 

 

2. Intern styringsdialog  
Den interne styringsdialogen er av vesentlig betydning for oppfølgingen av HiØs 

strategiske plan. For 2022 legges det opp til en videreføring av opplegget med en todelt 

dialog på denne måten:  

Vår: Status pr utgangen av 2021 og risikoområder/utfordringer i et kortsiktig og langsiktig 

perspektiv  

Høst: Studieportefølje og studentmåltall 2023/2024 

 

3. Tiltak i Aktivitetsplanen 2022 
Gjennom den ett-årige aktivitetsplanen konkretiseres prioriteringene på kort sikt i form av 

tiltak og budsjettrammer for kommende år. 

Nedenfor vises en overordnet oversikt over vedtatte tiltak i HiØs Aktivitetsplan 2022 og 

operasjonalisering av disse i LUSPs Aktivitetsplan 2022. 

 

Område 1. Ny strategisk plan 
Tiltak: «Det skal utformes en ny strategisk plan for høgskolen» 

Utdyping:  

Høgskolens eksisterende strategiske plan dekker perioden 2019 til 2022. I løpet av 2022 

skal det således utarbeides en ny strategisk plan. Høgskolen har nylig omorganisert 

virksomheten. Det pågår et betydelig arbeid rundt campusutvikling og det skal utvikles en 

campusstrategi. Høgskolens første ph.d. skal realiseres, språksatsingen videreføres og 

det er aktuelt med en samarbeids-ph.d. innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid. Innenfor alle 

fakultetene pågår det betydelige faglige satsinger, der livslang læring, arbeidsrelevans og 

bærekraft er og vil være viktige føringer. Pandemiens langsiktige effekter på utdanning og 

forskning er også en del av grunnlaget for hvordan høgskolen skal utvikle seg videre. Dette 

er alle viktige momenter når ny strategisk plan skal utformes og det må legges en prosess 

som sikrer at det jobbes med god sammenheng på mange områder. Høgskolen skal i 2022 

inngå en ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. Denne overlappingen av 

planarbeid er av det gode og potensialet i å se prosessene med ny strategisk plan og ny 

utviklingsavtale i sammenheng er betydelig. Styret vil bli forelagt forslag til prosess for 

utvikling av høgskolens nye strategiske plan i en egen sak. 

https://www.hiof.no/om/styringsdokumenter-rapporter/
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Tiltak LUSP 2022:  

Tiltak Beskrivelse  Ansvar Frist 

1.1 Identifisere strategiske satsinger ved 

institutter, FSS og fakultetet  

Dekan, prodekaner   01.09.2022 

1.2 Legge til rette for gode prosesser i 

forbindelse med identifisering av 

strategiske satsinger i forsknings- og 

fagmiljøer, på institutter og FSS  

Dekan, instituttledere, 

FSS senterleder 

Løpende  

1.3 Bidra til utvikling av høgskolens nye 

strategiske plan 

Dekan Løpende 

 

 

Område 2. En sterk og synlig forskningssatsing 
 

I høgskolens utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet fokuseres det på et løft for 

forskningen. I 2021 leverte høgskolen søknad om akkreditering av sitt første 

doktorgradsprogram «Digitalisering og samfunn». Høgskolen deltar også i et 

samarbeidsprosjekt med Universitet i Tromsø og Høgskolen i Innlandet der målet er å 

etablere en samarbeids-ph.d. innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid. Begge satsingene 

presenteres under forskningssatsingen. Høgskolen har også en betydelig 

forskningssatsing innenfor språk. Denne er etter ny faglig organisering godt forankret i 

Fakultet for lærerutdanning og språk og har også en egen styringsgruppe. For 2022 er det 

ikke vurdert nødvendig å inkludere denne satsingen med spesifikke tiltak i aktivitetsplanen. 

2.1 Det digitale samfunn 
Tiltak: «Det skal utvikles og etableres et veilederutviklingsprogram for vitenskapelig 

ansatte som veileder stipendiater ansatt ved HiØ» 

Utdyping:  

Historisk sett har gjennomstrømning for ph.d. kandidater ansatt ved høgskolen vært lav. 

De senere år er det gjort tiltak for å forbedre dette ved bl.a. skjerpede krav til inntakskvalitet 

og prosjektplan. Det er også innført krav om god forankring i forskningsaktive fagmiljø ved 

fakultetet. Et sentralt element for å videreutvikle kvaliteten på forskeropplæringen, og derav 

øke sannsynligheten for god gjennomstrømning, er å videreutvikle høgskolens og 

fakultetets veilederkompetanse på ph.d.-nivå. Et veilederutviklingsprogram har til hensikt 

å gi opplæring/oppfriskning innen aktuelle tema som forskningsetikk, personvern, åpen 

forskning og publisering, men også å være en kollegial samarbeidsarena der man 

diskuterer og utveksler erfaringer i en ramme satt av programansvarlige personer med 

solid erfaring innen veiledning på ph.d.-nivå. Dette tiltaket legges innenfor Det digitale 

samfunn da veilederutvikling på ph.d.-nivå er sentralt for å videreutvikle fagmiljøet som 

også skal ivareta en fremtidig ph.d.-utdanning. Innenfor satsingsområdet vil det også 

foregå ytterligere utviklingsarbeid. Slikt arbeid anses ikke som et tiltak i aktivitetsplanen, 

men det vil bli satt av HiØs strategiske midler til å finansiere dette arbeidet også. 
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Tiltak LUSP 2022:  

Tiltak Beskrivelse  Ansvar Frist 

2.1.1 Bidra til utvikling av et veileder-

utviklingsprogram for vitenskapelig 

ansatte som veileder stipendiater ved 

HiØ 

Dekan, prodekan for 

forskning    

31.12.2022 

2.1.2 Stimulere vitenskapelige ansatte som 

veileder eller ønsker å veilede ph.d- 

kandidater til å delta i veilederutviklings-

program for vitenskapelig ansatte 

Prodekan for 

forskning 

Løpende 

2.1.3 Stimulere til vitenskapelige 

nivåpublikasjoner generelt og nivå 2-

publikasjoner spesielt 

Prodekan for 

forskning 

Løpende 

2.1.4 Legge til rette for publisering av 

vitenskapelige publikasjoner i åpne 

kanaler 

Prodekan for 

forskning 

Løpende  

2.1.5 Stimulere ansatte til å søke om 

eksterne midler knyttet til forsknings-

prosjekter med særlig vekt på Språk i 

opplæringen og Det digitale samfunn 

Prodekan for 

forskning 

Løpende 

2.1.6 Kartlegge kompetanse og samarbeids-

partnere knyttet til språksatsingen 

Prodekan for 

forskning 

31.12.2022 

2.1.7 Fullføre etablering av ELLA-rommet Prodekan for 

forskning 

01.09.2022 

2.1.8 Legge til rette for vitenskapelige 

publikasjoner spesielt i språkfaglige 

miljøer 

Prodekan for 

forskning 

Løpende 

 

2.2 Samarbeids-ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid  
Tiltak: «Det skal utredes om høgskolen, gjennom Akademi for scenekunst, skal søke om 

etablering av en samarbeids-ph.d. innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid»  

Utdyping:  

Akademi for scenekunst deltar i et utviklingsarbeid om en samarbeids-ph.d. sammen med 

Høgskolen i Innlandet (Den norske filmskole) og Universitetet i Tromsø (Norges arktiske 

universitetsmuseum og akademi for kunstfag). Prosessen har pågått siden høsten 2020 

og styret ble orientert om status senest i møtet 23. november i år. Akademi for scenekunst 

skal utarbeide en foreløpig utredning innen årsskiftet. Denne vil danne grunnlag for 

beslutninger om videre prosess. 
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Tiltak LUSP 2022:  

Tiltak Beskrivelse  Ansvar Frist 

2.2.1 Bistå Akademi for scenekunst med 

kompetanse i et utviklingsarbeid om en 

samarbeids-ph.d. sammen med 

Høgskolen i Innlandet (Den norske 

filmskole) og Universitetet i Tromsø 

(Norges arktiske universitetsmuseum 

og akademi for kunstfag) 

Prodekan for 

forskning    

Løpende 

 

 

Område 3. Samhandling  
I utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet står samhandling svært sentralt. Korona-

pandemien har gjort det utfordrende å gjøre et systematisk utviklingsarbeid på dette 

området. HiØs rektor mener derfor det er hensiktsmessig å videreføre 

samhandlingstiltakene tilnærmet uendret i 2022 også, slik de ble i 2021.  

3.1 Samhandling med arbeidslivet  
Tiltak «Det skal inngås samarbeidsavtaler med sentrale arbeidslivsaktører i regionen. 

Avtalene skal styrke høgskolens faglige samarbeid med arbeidslivet, bidra til økt 

kompetanse for studentene, fremme arbeidslivsrelevante hospiteringsordninger og 

posisjonere høgskolen inn mot regionens forvaltning og politiske organer» 

Utdyping: 

Fokuset for tiltaket er tredelt. Det skal fokuseres på rene overordnede institusjonelle 

avtaler, på avtaler der det institusjonelle perspektivet suppleres med fakultetsspesifikke 

avtaleområder og på avtaler der det er mest hensiktsmessig å gjøre disse direkte på 

fakultetsnivå. 

 

Tiltak LUSP 2022: 

Tiltak Beskrivelse  Ansvar Frist 

3.1.1 Videreføre forsknings- og utviklings-

samarbeid med lærerutdanningsskoler 

og -barnehager for å sikre 

praksisplasser for studenter 

Dekan, prodekan for 

utdanning, GLU, BLU 

og PPU 

programansvarlige   

Løpende 

3.1.2 Øke andel ansatte i faglige stillinger 

som har hospitert ved skoler og 

barnehager  

Prodekan for 

utdanning 

31.12.2022 

3.1.3 Øke andel tilsatte i delte stillinger 

mellom høgskolen, skoler, barnehager 

og andre organisasjoner 

Dekan, prodekan for 

utdanning, institutt- og 

undervisnings- og 

programlederne 

31.12.2022 



7 
 

3.1.4  Utrede muligheter for forsknings- og 

utviklingssamarbeid med arbeidslivet 

for språkstudier 

Dekan, prodekan for 

utdanning, 

undervisningsleder 

SLIK, FSS senterleder  

Løpende 

3.1.5 Legge til rette for studenters bevissthet 

om relevansen av utdannings-

kompetanse til arbeidslivet (skal ligge 

over snittet i sektoren) 

Prodekan for 

utdanning, 

programansvarlige  

31.12.2022 

 

3.2 Samhandling med kunnskapssektoren 
Tiltak: «Det skal inngås samarbeidsavtaler med strategiske partnere i kunnskapssektoren. 

Avtaler om arbeidsdeling innenfor utdanning skal gjøre gradsstudiene mer attraktive for 

studentene eller tilføre høgskolen et økt studentvolum. På forskningsområdet skal avtalene 

gi kraft til høgskolens prioriterte forskningssatsinger» 

Utdyping:  

Også her er fokuset er tredelt. Det skal fokuseres på rene overordnede institusjonelle 

avtaler, på avtaler der det institusjonelle perspektivet suppleres med fakultetsspesifikke 

avtaleområder og på avtaler der det er mest hensiktsmessig å gjøre disse direkte på 

fakultetsnivå. Tiltaket er bredt anlagt, men favner også samarbeidsavtaler tilknyttet «Det 

digitale samfunn», grunnskolelæreutdanningene og satsingen på å fremme høgskolen som 

nasjonal leverandør av fremmedspråk i lærerutdanningene. 

 

Tiltak LUSP 2022:  

Tiltak Beskrivelse  Ansvar Frist 

3.2.1 Inngå samarbeidsavtaler med 

grunnskolelærerutdanningene som 

fremmer høgskolen som nasjonal 

leverandør av fremmedspråk i 

lærerutdanningene (minst 3) 

Dekan, prodekan for 

utdanning, FSS 

senterleder   

31.12.2022 

3.2.2 Inngå samarbeidsavtaler med 

nasjonale kunnskapsaktører som 

styrker høgskolens språksatsing (minst 

3) 

Dekan, prodekaner for 

forskning og 

utdanning, FSS- og 

SLIK-ledelse 

31.12.2022 

3.2.3 Inngå samarbeidsavtaler med 

internasjonale kunnskapsaktører som 

styrker høgskolens språksatsing (minst 

3) 

Dekan, prodekaner for 

forskning og 

utdanning, FSS- og 

SLIK-ledelse 

31.12.2022 

3.2.4  Inngå samarbeidsavtaler med 

nasjonale kunnskapsaktører som 

styrker høgskolens satsing «Det digitale 

samfunn»  

Dekan, prodekaner for 

forskning og 

utdanning, 

instituttleder PIL 

31.12.2022 

3.2.5 Inngå samarbeidsavtaler med 

internasjonale kunnskapsaktører som 

styrker høgskolens satsing «Det digitale 

samfunn» 

Dekan, prodekaner for 

forskning og 

utdanning, 

instituttleder PIL 

31.12.2022 



8 
 

3.2.6 Inngå samarbeidsavtaler knyttet til 

fakultetets studieprogram med 

internasjonale kunnskapsaktører som 

fremmer ansatt- og studentutveksling 

og forskningssamarbeid   

Dekan, prodekaner for 

forskning og 

utdanning, 

instituttlederne 

31.12.2022 

3.2.7 Stimulere til samarbeidsprosjekter med 

andre nasjonale UH-institusjoner 

Dekan, prodekaner for 

forskning og 

utdanning, studie-

programansvarlige 

Løpende 

3.2.8 Stimulere til publikasjoner i samarbeid 

med andre UH-institusjoner 

Prodekan for 

forskning 

Løpende 

3.2.9 Utrede emner som tilbys i samarbeid 

med andre UH-institusjoner 

Dekan, prodekan for 

utdanning, studie-

programansvarlige 

31.12.2022 

 

 

Område 4. Livslang læring 
 

Tiltak: «Det skal utarbeides strategier for høgskolens og fakultetenes arbeid med livslang 

læring» 

 

Utdyping: 

Med basis i aktivitetsplanen for 2019 foretok høgskolen en intern vurdering av status og 

rammebetingelser for livslang læring. Dette arbeidet skal nå tas videre. Den nye 

regjeringens fokus på dette området tilsier også at høgskolen er tjent med en egen strategi 

som bidrar til å belyse hvordan høgskolen skal tilby livslang læring til fremtidens studenter. 

Siden fakultetene opererer i forskjellige markeder og har forskjellige forutsetninger, skal det 

i denne sammenheng også utvikles fakultetsvise strategier. Både arbeidslivsrelevans og 

utvikling av fleksible, desentraliserte tilbud vil favnes av strategiarbeidet. Ny 

egenbetalingsforskrift påvirker høgskolens rammebetingelser på området og således 

arbeidet med strategien. I strategiarbeidet er det også naturlig å oppdatere HiØ VIDERE 

sitt mandat og reglement. 

 

Tiltak LUSP 2022: 

Tiltak Beskrivelse  Ansvar Frist 

4.1 Bidra til utvikling av HiØs strategier om 

livslang læring 

Dekan, prodekan for 

utdanning   

Løpende 

4.2 Utvikle delstrategier for livslang læring 

ved fakultetet  

Dekan, prodekan for 

utdanning, 

programansvarlige 

31.12.2022 

4.3 Videreføre samarbeid med HiØ 

VIDERE 

Dekan, prodekan for 

utdanning 

Løpende 
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Område 5. Bærekraft 
 

I utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet er bærekraftige studier et av de sentrale 

utviklingsområdene. De spesifikke tiltak under bærekraft omfatter gjennomstrømming i 

studieprogrammene, utvikling av høgskolens campus og bærekraftig utvikling/FNs 

bærekraftsmål. 

 

5.1 Gjennomstrømming 
Tiltak: «Det skal utarbeides et datagrunnlag og analyser som gir et nyansert bilde av frafall 

og som kan danne utgangspunkt for målrettede tiltak i fakultetene» 

 

Utdyping: 

Forbedret gjennomstrømming krever fokus og arbeid over tid. Dette arbeidet må primært 

skje i fakultetene, men det vurderes likevel som hensiktsmessig å ha et institusjonelt tiltak 

på dette området også i 2022. Gjennom tiltaket skal det utarbeides en frafallsanalyse for å 

gi fakultetene et bedre kunnskapsgrunnlag for å utforme tiltak på området. Det legges til 

grunn at det i denne saken er behov for å trekke på ekstern ekspertise. Fakultetene skal 

kunne bygge på dette kunnskapsgrunnlaget når de velger sine tiltak for å forbedre 

gjennomstrømmingen. 

 

Tiltak LUSP 2022:  

Tiltak Beskrivelse  Ansvar Frist 

5.1.1 Bidra til analyse av studentfrafall ved 

fakultetet 

Prodekan for 

utdanning   

31.12.2022 

5.1.2 Utarbeide strategier for å hindre 

studentfrafall ved fakultetet 

Dekan, prodekan for 

utdanning, program- 

og instituttlederne 

31.12.2022 

5.1.3 Sikre at fakultetets BA-studier 

uteksaminerer minst 20 kandidater 

Prodekan for 

utdanning 

Løpende 

5.1.4 Sikre at fakultetets MA-studier 

uteksaminerer minst 15 kandidater 

Prodekan for 

utdanning 

Løpende 

5.1.5 Legge til rette for økt studiepoeng pr 

student i bevilgningsfinansierte studier 

Prodekan for 

utdanning 

31.12.2022 

5.1.6 Etablere et tilstrekkelig studietilbud som 

dekker regionens behov for lærere 

enten i egen institusjon eller i 

samarbeid med andre utdannings-

institusjoner (Antall avtaler med 

samarbeidende institusjoner om 

masterretninger) 

Dekan, prodekan for 

utdanning 

31.12.2022 

5.1.7 Legget til rette for tilstrekkelig 

studenttilfang (Samlet opptak til de to 

grunnskolelærerutdanningene 

opprettholdes minst på dagens nivå 

(110-120 studenter) i perioden. 

Departementets kandidatmåltall skal så 

langt det er mulig være førende for 

Prodekan for 

utdanning, 

programansvarlige, 

lederstøtte 

31.12.2022 
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fordelingen mellom trinn 1-7 og 5-10. 

Måloppnåelse måles ut fra registrerte 

studenter opptak/møtt pr 1.10. hvert år 

og vurderes opp mot frafall og 

kandidatproduksjon) 

5.1.8 Arbeide for å kunne bli en nasjonal 

tilbyder innen fremmedspråk - øke 

antall studenter fra andre nasjonale 

UH-institusjoner som tar fremmedspråk 

ved LUSP 

Dekan, prodekan for 

utdanning 

Løpende 

5.1.9 Bidra med forskning relevant for 

grunnskolelærerutdanning:  

- Øke omfang av relevant vitenskapelig 

publisering  

- Øke omfang av ekstern finansiering til 

relevante prosjekter fordelt på kilder 

Prodekan for 

forskning 

31.12.2022 

5.1.10 Videreutvikle tilbud innen etter- og 

videreutdanning for lærere (strategi 

LUSP og HiØ VIDERE) 

Prodekan for 

utdanning 

31.12.2022 

 

 

5.2 Campusutvikling 
Tiltak: «Det skal utarbeides en overordnet campusstrategi hvor fremtidig lokalisering av 

høgskolen utredes og vedtas» 

 

Utdyping:  

Høring om campusutviklingsplanene avsluttes tidlig i desember. Campusutviklingsplaner 

for hver campus vil deretter blir ferdigstilt og lagt frem for styret i begynnelsen av 2022. 

Planene vil vise hvilket mulighetsrom og potensiale for utvikling dagens studiesteder har. 

Før et eventuelt videre arbeid med detaljering av disse planene, skal det etableres en 

overordnet campusstrategi. Føringene fra arbeidet med campusutviklingsplanene om 

levende, fremtidsrettede og bærekraftige campus er viktige premisser også for 

strategiarbeidet. I dette arbeidet bør det være en ambisjon å avklare høgskolens fremtidige 

lokalisering. I arbeidet med campusstrategien er det sentralt å sikre gode koblinger til 

arbeidet med høgskolens overordnede strategiarbeid, slik at de faglige veivalg speiles i 

campusstrategien. I sak 50/21 i styremøtet i oktober ble det antydet at aktivitetsplanen 

burde inkludere tiltak knyttet til studentaktive læringsformer/digital undervisning. Etter 

nærmere vurderinger foreslås det ikke et slikt tiltak. Det er rektors mening at disse 

perspektivene rundt utdanning vil favnes av arbeidet med en campusstrategi. Området har 

også fokus i alle fakulteter og i administrasjonen. 
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Tiltak LUSP 2022: 

 

Tiltak Beskrivelse  Ansvar Frist 

5.2.1 Bidra til utvikling av campusstrategi 

med forslag til fremtidig lokalisering av 

høgskolen 

Dekan 01.09.2022 

5.2.2 Legge til rette for gode prosesser ved 

fakultetet   

Dekan, Institutt- 

og FSS 

senterleder 

Løpende 

5.2.3 Utnytte potensialet som ligger i 

digitalisering: omfang av digital 

kommunikasjon (f.eks. digital 

praksisoppfølging); bruk av live 

streaming; utvikle kompetanse innen 

digital undervisning og veiledning; 

studentenes vurdering av hvorvidt 

digitale verktøy brukes på en god måte 

i undervisning og veiledning 

(Studiebarometeret)  

Prodekan for 

utdanning 

Løpende 

5.2.4 Optimalisere utnyttelsen av 

eksisterende bygg og arealer og legge 

til rette for fleksibel arealbruk (f.eks MA- 

og ph.d.-studenters arbeidsplasser)  

Dekan, 

prodekaner for 

utdanning og 

forskning, GLU 

programleder 

Løpende 

 

 

5.3 FNs bærekraftsmål 
Tiltak: «Det skal gjennomføres et prosjekt der høgskolens virksomhet vurderes opp mot 

FNs bærekraftsmål. Prosjektet skal anbefale hvilke bærekraftsmål høgskolen bør fokusere 

på. Prosjektet skal også foreslå hvordan høgskolen kan styrke sin bærekraftsprofil» 

 

Utdyping:  

Våren 2021 la regjeringen fra stortingsmeldingen Mål med mening – Norges handlingsplan 

for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Kunnskapsdepartementet henviser til denne i 

tildelingsbrevet for 2021 og allerede i forbindelse med årsrapporten for 2021 skal høgskolen 

synliggjøre hvordan den bidrar til innfrielse av bærekraftsmålene. Høgskolens aktivitetsplan 

for 2021 inneholdt tiltaksformuleringen Det skal startes en prosess for å styrke 

bærekraftsperspektivets plass i utdanningene og forskningen. I en fase med 

omorganisering og betydelige lederskifter viste det seg vanskelig å gjennomføre tiltaket. 

Det er derfor nødvendig med en skarpere fokus på dette nå. Erfaringene fra 2021 tilsier at 

dette viktige prosjektet bør gjennomføres med bruk av ekstern ekspertise. Det bør også 

kunne trekkes på andre UH-institusjoners erfaringer på dette området, for eksempel NMBU, 

som har gjort et betydelig arbeid opp mot bærekraftsmålene. Selv om dekanene ofte er 

tungt involvert i realiseringen av den institusjonelle aktivitetsplanen, er det sjelden de eier 

tiltakene. Det foreslås likevel at dekanene har ansvaret for dette tiltaket. 
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Tiltak LUSP 2022:  

Tiltak Beskrivelse  Ansvar Frist 

5.3.1 Utrede anbefaling om hvilke av FNs 

bærekraftsmål det bør fokuseres på og 

hvordan HiØs bærekraftsprofil kan 

styrkes 

Ledergruppa 31.12.2022 

 


