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PULS` mandat og kjerneområder  
 

PULS er forkortelse for Pedagogisk Utviklings og LæringsSenter.  

PULS’ sitt mandat er å bidra til å opprettholde og utvikle høy studie- og undervisningskvalitet ved å: 

 stimulere til samarbeid innenfor undervisning, formidling, utvikling og forskning 

 bidra til økt bruk av digitale verktøy og medier i utviklingen av HiØs studieprogrammer og 
undervisningstilbud. 

Denne rapporten tar utgangspunkt i PULS sine fire kjerneområder; 

 Kompetanseutvikling 

 Studiekvalitet 

 Høgskolepedagogisk forskning og utvikling 

 Samarbeid og nettverksbygging. 

Våren 2016 la PULS fram et strateginotat for perioden 2016-2018 der PULS sitt mandat og kjerneområdene er 
nærmere omtalt. Strateginotatet er presentert for høgskolens ledergruppe og er forankret der.  

Bakgrunnen for det nevnte strateginotatet er blant annet begrunnet med de satsingsområdene i strategisk 
plan som berører høgskolepedagogiske aktiviteter. Dette gjelder i særlig grad pedagogisk bruk av digitale 
verktøy som følger opp virksomhetsmål om «å utvikle pedagogiske metoder og studiemodeller med digitale 
løsninger som styrker studentenes læringsutbytte” og mål om” å ligge langt fremme i utviklingen av fleksible 
utdanningsmodeller med digitale løsninger som tilbys både i fleksible studietilbud og studiestedsbaserte 
programmer” (Strategisk plan 2015-2018, s. 12-13).  
Strateginotatet ligger nederst på denne siden: https://blogg.hiof.no/puls/ 

Våren 2019 vil PULS revidere sitt nåværende strateginotat i tråd med Høgskolens stratigeiske plan for 2019- 
2022. 

 

Bemanning 
I studieåret 2018 – 2019 har bemanning vært som følger; 

 Hanne Røising, leder (100% stilling) 

 Arild Flobak (100% stilling) 

 Anne Skumsnes (60% stilling) 

 Roar Pettersen (ca. 20% stilling)  

 Petter Mathisen (20% stilling) 

 Jan Erik Dahl (40% engasjementsstilling fra 1.mai - 1. november 2018) 

  

https://blogg.hiof.no/puls/
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Bemanningen i PULS studieåret 2018 - 2019 

 

2 ubesatte, faste fagstillinger  

Våren 2017 lyste vi ut en fast stilling i PULS. Vi fikk inn 10 søknader. Av disse gikk fire til kommisjonsvurdering 

og tre ble vurdert som kvalifisert for stillingen. Den ene av de tre trakk seg. To ble innkalt til intervju, en ble 

innstilt – men takket nei. Denne stillingen ble derfor ikke besatt.  

 

Stillingen ble utlyst på nytt høsten 2018. Denne gangen fikk vi 5 søkere hvorav tre gikk til 

kommisjonsvurdering. To av disse ble vurdert som kvalifisert for stillingen, hvorav den ene trakk søknaden. 

PULS innstilte den andre søkeren, men i ansettelsesutvalget ble den sakkyndige rapporten ikke godkjent og vi 

fikk av den grunn ikke foretatt noen ansettelse. Vi har ikke fått vite begrunnelsen for dette.  

Våren 2019 sa Anne Skumsnes opp sin stilling. Denne var planlagt utlyst over påske, men er foreløpig 

“stoppet” på grunn av omorganisering i administrasjonen.  

PULS har nå to ubesatte, faste fagstillinger hvor av den ene midlertidig er besatt ut mars 2020. Den andre 

stillingen er satt “på vent” i påvente av ny administrativ administrering 

For vitenskapelige stillinger innen fagfeltet universitets- og høgskolepedagogikk er det et stort 

rekrutteringsproblem. Nettverket for universitets- og høgskolepedagogikk beskriver dette som en krise i 

sektoren, og for PULS sin del er det å få besatt disse stillingene den største utfordringen vi har for tiden. 

Ny fast stilling som førstekonsulent/rådgiver innen medieproduksjon og digital undervisningsstøtte 
I forbindelse med opprettelse av nytt læringsstøttesenter, lyste vi ut en ny, fast stilling som 

førstekonsulent/rådgiver inne medieproduksjon og digital læringsstøtte. Det kom inn 10 søkere. Seks av disse 

var til intervju og tre ble innstilt, hvorav en søker trakk søknaden. Vi regner med at stillingen vil være besatt 

til studiestart 2019. 
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Kompetanseutvikling  
 
Studium i høgskolepedagogikk og digitale utviklingsformer 
Studiet har hatt 17 studenter dette studieåret, alle interne. Med unntak av Akademiet for scenekunst har alle 

avdelinger sendt deltakere. Studieopplegget har gått over 10 måneder og bestått av 4 fysiske samlinger med 

til sammen 8 dager og 4 webinarer i møteverktøyet Adobe Connect. Aktiviteten i studiet er tett knyttet til 

studentenes undervisningserfaringer. Dette gjenspeiles i arbeidskrav og mappebidrag som har til hensikt å gi 

studentene muligheter til å videreutvikle sin egen undervisningspraksis. Canvas brukes aktivt og eksemplarisk 

i studiet, der prinsipper om det omvendte klasserom, blended learning og studentaktivitet vektlegges. Studiet 

har et prosessuelt fokus der oppgaver følger aktiviteter igjennom studieåret, for å så å ende opp i en 

eksamensmappe som sensureres avslutningsvis. Se studieplan 

Studiet blir får god evaluering av deltakerne. 

 

Canvas; Avslutning av prosjektet, etablering av Canvas ressursgruppe, workshops og kurs 

Høsten 2018 ble Canvas innført som høgskolens digitale læringsplattform (LMS) etter et år med pilotering 

studieåret 2017-2018.Implementering av ny læringsplattform har vært organisert som et prosjekt med oppstart 

våren 2017 og avlsuttet desember 2018. Hanne Røising og Arild Flobak ledet prosjektet.  

I forbindelse med implementeringen, ble det høsten 2018 opprettet en Canvas ressursgruppe med følgende 

mandat: 

 Det primære målet for gruppa er å tilrettelegge for god pedagogisk bruk av Canvas.  

  Gruppa skal være en koordinerende enhet for saker relatert til Canvas ved HiØ. 

  Gruppa holder seg orientert om nyheter / ny funksjonalitet i Canvas og bidrar til at disse gjøres kjent. 

  Gruppa skal ta stilling til tredjepartsløsninger for vår felles installasjon - og eventuelt for 
tredjepartsløsninger ved den enkelte avdeling 

  Hvert medlem følger spesielt opp behov for og anvendelse av tredjepartsløsninger ved "sin" avdeling. 

Gruppen har hatt medlemmer fra alle avdelingene (med unntak av Akademiet for scenekunst) og ledet av PULS. 

Les mer om Canvas ressursgruppe  

Canvas ressursgruppa har organisert og tilbudt workshops ved studiestart høst 2018 og vår 2019. Gruppa har også 

tilbudt kurs innenfor temaene; 

 Oppgaver og tilbakemeldinger 

 Videosystemet Arc 

 Testverktøyet Quizzes next 

Kursene ble tilbudt på begge studiesteder og med overføring via Adobe Connect. 

Les mer om kursene  

 

 

https://www.hiof.no/studier/programmer/hped-dig-studium-i-praktisk-hogskolepedagogikk-og-digitale-undervisningsformer/
https://www.hiof.no/studier/programmer/hped-dig-studium-i-praktisk-hogskolepedagogikk-og-digitale-undervisningsformer/
https://www.hiof.no/om/organisasjon/administrasjonen/fellesadministrasjonen/puls/canvas---ressursgruppe/
https://www.hiof.no/for-ansatte/prosjekter/canvas/canvas-kurs-hosten-2018/


PULS-rapport 2018-2019 

 

PULS-rapport 2018 - 2019  5 

 

Høgskolepedagogisk forskning og utvikling  
På grunn av bemanningssituasjonen som er beskrevet tidligere i rapporten, har det ikke vært mulig for PULS å 

prioritere egne forskningsprosjekter. Dette er en aktivitet vi ønsker å gi høyere prioritet i vårt videre arbeid. 

Forskning i tilknytning til det planlagte læringssenteret vil være aktuelle forskningsområder for PULS – og 

gjerne i samarbeid med fagavdelingen.  

Aktivitetene knyttet til implementering av ny læringsplattform i regi av Canvas ressursgruppe er forøvrig å 

betrakte som høgskolepedagogisk utvikling. Det samme er samtlige arbeidskrav i studiet i praktisk 

høgskolepedagogikk. Her jobber deltakerne med video i undervisning, bruk av video som feedback på 

studentarbeider, kollegaveiledning og pedagogiske utviklingsprosjekter der digitale verktøy og medier inngår 

som et sentralt element. Studieåret 2018-2019 ble det utviklet til sammen 5 pedagogiske utviklingsprosjekter 

som ble presentert på avslutningssamling i studiet. Prosjektene ble dokumentert i form av postere og paper 

med følgende temaer; 

 Digitalt Agora; Casebasert utvikling av tverrfaglig kompetanse 

 Bruk av video til kunnskapsformidling; Studenters opplevde nytteverdi i tre ulike situasjoner 

 Hvordan opplever studenter at flipped classroom fremmer studentaktive læringsmetoder 

 Podcast som læringsverktøy; Forslag til et kartleggings- og læringsverktøy 
 En utprøving av et spørsmålsbasert undervisningsdesign basert på Quiz 

Samtlige temaer er relevante for tilbudet som læringsstøttesenteret skal inneha og deltakerne bør betraktes 

som ressurspersoner for disse temaene. 

Etableringsprosjektet for læringsstøttesenteret dette studieåret - og den planlagte driften fra og med høsten 

2019 er aktiviteter der høgskolepedagogisk utviklingsarbeid inngår som et naturlig element. Dette er 

nærmere beskrevet i neste avsnitt 

Etablering av læringsstøttesenter  
Høsten 2017 etablerte studiedirektøren en arbeidsgruppe som skulle utrede behovet for et 

læringsstøttesenter til støtte for undervisningspersonalet ved HiØ. Gruppen leverte sin rapport i mars 2018. 

Gruppen var sammensatt av én person fra IT-drift og én representant fra hver av fagavdelingene. PULS bidro i 

gruppen med én person; Arild Aase Flobak.  

Arbeidgruppens rapport. 

På bakgrunn av arbeidsgruppens rapport ble det gitt mandat til et etableringsprosjekt i august 2018. Også der 

bidro PULS med Arild Aase Flobak på 40% basis. 

Per Bisseberg fra IT-drift var prosjektleder fra start. I løpet av høsten 2018 ble imidlertid Bisseberg syk og 

Arild Aase Flobak overtok som prosjektleder fra 28. Mar 2019. Fra 1. april 2019 fikk PULS tilført Håkon Naasen 

Tandberg. Tandberg skal også i stor utstrekning delta i prosjektet fram mot studiestart. 

Etableringsprosjektets mandat. 

Etableringsprosjektet hadde mangelfull framdrift høsten 2018, blant annet på grunn av sykdom. 

Våren 2019 er det også problemer med fremdriften, i hovedsak knyttet til lokaliseringsproblemer ved begge 

campus. Medio mars 2019 fremmet IT-direktøren og konstituert biblioteksjef et forslag om å etablere 

læringsstøttesenteret i bibliotekets lokaler i Halden i stedet for A2-042 som planlagt.  

IT-Drift og biblioteket hadde et ønske om å gjøre endringer slik at de to funksjonene kunne etablere en felles 

“front-tjeneste” for studenter og ansatte. Alle involverte sluttet seg til at med en slik endring i Halden ville 

https://www.hiof.no/for-ansatte/prosjekter/leringsstottesenter/forprosjekt/leringsstottesenter-forprosjekt-rapport.pdf
https://www.hiof.no/for-ansatte/prosjekter/leringsstottesenter/mandat/
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det være gunstig å etablere læringsstøttesenteret i samme arealer.  

Det er innhentet forslag til innredning fra en arkitekt. Lysforholdene i biblioteket gjør at det må lages et 

endret forslag fra arkitekten. Ved studiested Fredrikstad er det også innhentet forslag til endringer i 

biblioteket, men der er endringene mer omfattende og vil ikke realiseres dette året.  

Tiden det har tatt å utrede med arkitektene og den tiden det vil ta å gjennomføre bygningsmessige endringer 

gjør at det er klart at senteret vil ikke stå ferdig i sine tiltenkte lokaler til studiestart i august 2019. 

Etableringsprosjektet har imidlertid satt som ambisjon at vi skal kunne levere støtte til 

undervisningspersonalet allikevel, om enn i midlertidige lokaler, og muligens med et noe redusert tilbud fra 

start. 

Studiekvalitet  
Prosjektgruppe for utvikling av kvalitetssystemet  

I studieåret har Anne Skumsnes deltatt i den sentrale arbeidsgruppen for å utarbeide forslag til et helhetlig 
kvalitetsystem. Arbeidet har til nå blitt ledet av kvalitetsrådgiver og har bestått av deltakere fra både fag og 
administrasjon på alle nivåer i organisasjonen.  Kvalitetsarbeidet ble konkretisert til seks felt: Rekruttering og 
inntak, Studieprogram, Læringsmiljø, Undervisning, Resultat og Relevans. For alle områdene har en kommet 
med forslag til mål, aktiviteter og ansvarlig i organisasjonen. PULS har i særlig grad kommet med forslag 
knyttet til læringsmiljø og studieprogramkvalitet. Dette er et omfattende arbeid som pågår fortsatt. Forslaget 
skal legges fram for styret på møtet i juni 2019. 

 

Studieforberedende uke  
Fra 2013 har høgskolen tilbudt søkere en ukes kurs der ulike perspektiver på hva det vil si å være student 

tematiseres. Siden starten har mellom 70 og 100 søkere deltatt årlig. Foruten en presentasjon av høgskolens 

ulike studier (frist for endelig valg av studie har ikke gått ut på dette tidspunktet), står tema som kompetanse 

i å kommunisere godt, skrive fagtekster og samarbeide på timeplanen. Arbeidet foregår dels i plenum, dels i 

gruppesekvenser med veileder. Den siste dagen legges gruppenes arbeider fram. Anne Skumsnes bidro med 

innholdet i to av dagene, bl.a. når akademisk skriving og samhandling sto på programmet. 

Kurs for studentassistenter  

Høgskolen i Østfold har en utstrakt bruk av studentassistenter. Dette er en virksomhet som i liten grad er 

underlagt formaliteter utover en avtale om omfang og innhold for den enkelte assistent. Det er hovedsakelig 

studenter i 2. og 3.året i bachelorutdanninger, eller studenter på masterstudier som innehar denne 

funksjonen overfor førsteårsstudenter.  I samarbeid med rådgiver Tone Skråning ved 

Studiestedsadministrasjonen i Halden, ble det høsten 2018 og våren 2019 avholdt 3 kurs á 3 timer for 

studentassistenter som ønsket oppfølging. Tema var hovedsakelig kommunikasjon og veiledning knyttet 

skriftlige oppgaver. Anne Skumsnes hadde undervisningen. Ca. 45 studentassistenter deltok i de tre 

samlingene og programmet ble vurdert som nyttig og relevant av deltakerne. 

Faglunsj på HV 15.-mai – om undervisningsopptak  

LUKU ved avdeling for helse og velferd arrangerte en «undervisningslunsj» for sitt personale der tema var 

videoopptak for bruk i undervisning. PULS stilte med Anne Skumsnes og Arild Flobak. 

 Det var et 45 min. langt program, fordelt på 30 min. foredrag og 15 min. diskusjon. Det var rundt 20 

deltagere tilstede og responsen var god. 

 



PULS-rapport 2018-2019 

 

PULS-rapport 2018 - 2019  7 

 

Fagdag om god undervisning 13.november  

Den 13. november inviterte Utvalg for utdanningskvalitet (UKU) og Læringsmiljøutvalget (LUKU) til 

en fagdag om god undervisning. Programmet var en blanding av foredrag og workshops knyttet til 

bruk av digitale verktøy i undervisning. Anne Skumsnes deltok i planleggingen av fagdagen og ledet 

plenumsdelen. 

Fagdag om god undervisning 

 

 
Samarbeid og nettverksbygging  
 

Deltakelse i møter og utvalg  
 

 INTERNE MØTER 

 Utvalg for utdanningskvalitet (UKU): Anne Skumsnes sitter som fast medlem 

 Styringsgruppa for digital undervisning: Hanne Røising sitter som fast medlem 

 Canvas-prosjektet/ Canvas ressursgruppe: Arild Flobak og Hanne Røising (delt ledelse) 
 Prosjektgruppe for nytt kvalitetssystem: Anne Skumsnes 
 Møter i studieseksjon 

 

NASJONALE MØTER 

 Nettverkssamling om veiledning i teknologirike omgivelser på Lesvos: Hanne Røising 

 UNIT sitt prioriteringsråd for undervisningsstøtte: Hanne Røising 

 Pedagogisk bruk av Canvas (Nasjonal koordinering – UNIT): Hanne Røising 

 Årsmøte i nettverket Universitets- og høgskolepedagogikk 3.-4.april (Ålesund): Hanne Røising 
 Stiftelsesmøte uformelt nasjonalt nettverk av undervisnings-støttemiljøer. 24.okt. UiB Arild Flobak 
 UNIT sin AV-konferranse Tromsø 28-29 nov Arild Flobak 
 UiT sin konferanse “Rom for aktive studenter” 29.-30. nov Arild Flobak 
 Universellforum ved UiA. Om universell utforming. 8. nov. Arild Flobak 
 CanvasCon London inkludert “Norsk samling” ved UNIT 8-9 okt. Arild Flobak 

DELTAKELSE PÅ KONFERANSER/SEMINARER/ FESTIVALER 

 Jubileumsseminar – UNIPED 40 år 26. september : Hanne Røising 
 Webinarfestivalen NTNU 6.-7. november: Anne Skumsnes, Arild Flobak og Hanne Røising,  
 Læringsfestivalen  NTNU  6.-7. mai: Arild Flobak 

 

Oppsummering og særlige utfordringer  
Bemanning - på kort og lang sikt 
Inntil vi får besatt de to ledige fagstillingen, er vi ikke i stand til å løse alle de oppgavene PULS er satt til. De 

samlede aktivitetene kan oppsummeres som følger: 

https://www.hiof.no/for-ansatte/aktuelt/arrangementer/2018/fagdag-om-god-undervisning.html
https://www.hiof.no/for-ansatte/aktuelt/arrangementer/2018/fagdag-om-god-undervisning.html
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 Tilbud om praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsmetoder (15 studiepoeng) 

 Oppstart og drift av nyetablert læringsstøttesenter (Høgskolens aktivitetsplan, tiltak 10) 

 Oppgaver beskrevet i nytt kvalitetssystem (Høgskolens aktivitetsplan, tiltak 2) 

 Oppgaver knyttet til nytt meritteringssystem (Høgskolens aktivitetsplan, tiltak 1) 

 Kollegabasert veiledning (Høgskolens aktivitetsplan, tiltak 4) 

 Kompetansehevende tiltak i tilknytning til digital kompetanse (Høgskolens aktivitetsplan, tiltak 11) 

Å få bemanningen på plass vil ha førsteprioritet. Dernest vil vi prioriterer gjennomføring av Studium i praktisk 

høgskolepedagogikk og digitale undervisningsmetoder samt oppstart og drift nytt læringsstøttesenter. 

I tillegg til å få bemanning på plass i forhold til dagens utfordringer, må det også legges bemanningsplaner på 

litt lengre sikt. 

Nåværende alderssammensetning blir en utfordring i løpet av 5 – 10 år. Avhengig av hva PULS er og skal være 

ser vi også at flere nye stillinger i tilknytning til det nyetablerte læringsstøttesenteret vil være aktuelt 

 

Nytt mandat for PULS 

PULS vil legge fram for høgskolens ledelse et revidert mandat i tråd med Høgskolens strategiske plan 

(revidert) og handlingsplan.  

PULS sin kjernevirksomhet er og skal fortsatt være å bidra til undervisningsstøtte og kompetanseheving av 

pedagogisk virksomhet overfor høgskolens vitenskapelige ansatte. Dette fordrer organisatorisk og faglig 

nærhet til faglig ledelse; det vil si rektor, dekaner, studieledere og programansvarlige. Vi mener derfor 

Høgskolen på nytt bør vurdere om ikke PULS bør organiseres i faglig linje og ikke som en del av det 

administrative organisasjonskartet.  

Høgskolepedagogisk forskning 

PULS bør bidra til høgskolepedagogisk forskning i relevante fagområder for universitets – og 

høgskolepedagogikk. Dette skal være en prioritert oppgave framover. Det har ikke vært mulig for oss å 

prioritere egen forskning de seneste årene da vi har hatt store oppgaver i tilknytning til digitale 

utviklingsprosjekter, innføring av ny læringsplattform og etableringsprosjekt for læringsstøttesenteret. 

Fagansatte i PULS bør bidra til forsking og formidling på lik linje med andre vitenskapelig ansatte ved HiØ. 

Dette skal derfor prioriteres i årene framover.  

Nye oppgaver for PULS ; Merittering og kollegaveiledning 

I Høgskolens planlagte meritteringsordning er PULS tiltenkt oppgaver. Som nevnt i vår høring i saken mener vi 

de tiltenkte oppgavene bør være i tilknytning til rene faglige, pedagogiske oppgaver som veiledning og 

gjennomføring av kursvirksomhet. Meritteringsordningen krever gode støttefunksjoner som dette. 

Informasjon og ansvar for kunnskapsnettverket bør ligge hos HR som er systemeier. 

PULS er også tiltenkt oppgaver i forhold til aktiviteter rundt kollegaveiledning.  

Oppgaver i tilknytning til disse områdene krever god faglig kompetanse og bemanning i PULS. I utlysning av 

nye stillinger vil fokusere på disse oppgavene. 
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Nytt læringsstøttesenter 
Hvor stor aktivitet det nye læringsstøttesenteret skal ha, avhenger av bemanning og kompetanse. Pr. I dag 

legger PULS inn ca. 2 stillinger til disse oppgavene. I tillegg skal fagavdelingene bidra med ressurser i form av 

stillingsressurser. I etableringsprosjektet har det vært utfordringer knyttet til å få dette på plass. Den første 

arbeidsgruppa foreslo 50% stillingsressurs fra hver fagavdeling. Pr. I dag har vi 20 % eller mindre fra 

avdelingene. Bemanning og kompetanse i tilknytning til læringsstøttesenteret bør kontinuerlig vurderes. 

.  

Oversikt over aktuelle lenker 
Arbeidsgruppens rapport (=Forprosjektets sluttrapport) 

https://www.hiof.no/for-ansatte/prosjekter/leringsstottesenter/ 

Canvaskurs høst 2018 

https://www.hiof.no/for-ansatte/prosjekter/canvas/canvas-kurs-hosten-2018/ 

Canvasprosjektet 

https://www.hiof.no/for-ansatte/prosjekter/canvas/ 

 

Canvas ressursgruppe; Mandat og sammensetning 

https://www.hiof.no/om/organisasjon/administrasjonen/fellesadministrasjonen/puls/canvas---

ressursgruppe/ 

Etableringsprosjektet - Læringsstøttesenter 

https://www.hiof.no/for-ansatte/prosjekter/leringsstottesenter/ 

Fagdag om god undervisning 

https://www.hiof.no/for-ansatte/aktuelt/arrangementer/2018/fagdag-om-god-undervisning.html 

PULS-strategi 2016 – 2018 (nederst på siden) 

https://blogg.hiof.no/puls/ 

Studieplan i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer 2018 – 2019 
https://www.hiof.no/studier/programmer/hped-dig-studium-i-praktisk-hogskolepedagogikk-og-digitale-
undervisningsformer/ 
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