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REFERAT 
Organ: Dato: Sted: 

Faglig ledermøte  17.09.2019 Halden, styrerommet 

 

TIL STEDE: 

Medlemmer Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Carl-Morten Gjeldnes, Preben Reinaas Rotlid, Anne 
Berit Løland, Geir Torgersen, Kjersti Berggraf Jacobsen, Terje Grøndahl, Trond 
Hammervoll, Annette Veberg Dahl 

Forfall Harald Holone, Steinar Nybøle 

Andre Morten Skaug 

Referent Anne Malme 

 

SAK 1 Godkjenning av referat fra møte 27.08.2019 

Referansedokumenter JA 

Referatet godkjennes. 

Oppfølging  

 

SAK 2 Personvern ved bachelor- og masteroppgaver 

Referansedokumenter  

Personvernombud Martin G. Jacobsen la frem saken. Temaet har vært særlig aktuelt ved avd. HV hvor 
det i et par tilfeller er meldt avvik i forbindelse med innhenting av personopplysninger.  
Det ble blant annet diskutert hvorvidt vi bør begrense innhenting av personopplysninger og særlig 
sensitive data til kun å gjelde masteroppgaver. Bacheloroppgaver bør ikke inneholde sensitive data, gitt 
de strenge kravene til håndtering av den type opplysninger. 
I følge ombudet bør det trekkes opp prinsipielle retningslinjer som gjelder hele HiØ. Ansvar, oppgaver 
og roller bør beskrives og tydeliggjøres. 

Oppfølging Det konkluderes ikke i møtet, saken jobbes videre med.  

 

SAK 3 Master i matematikk i skolen 

Referansedokumenter JA 

Kjersti Berggraf Jacobsen og rådgiver i SSAH, Irene Felde Olaussen, presenterte saken. Avd. LU 
ønsker å søke akkreditering for master i matematikkdidaktikk 120 studiepoeng. Den vil bli tilbudt både 
som heltid- og deltidsmaster og være organisert slik at det blir samkjøring med master i 
matematikkdidaktikk for femårig grunnskolelærerutdanning 5-10.  
Avdelingen er i gang med å forberede saken til behandling i høgskolestyret.  

Oppfølging  

 

SAK 4 Eventuelt  

Referansedokumenter  

 

 Henvendelse fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) om studiesamarbeid 
Terje Grøndahl meldte saken, både avd. HV og HiØ Videre er involvert. STAMI ønsker ikke 
tradisjonelle kurs av oss, de stiller selv med kompetansen, lokaler og utarbeidelse av 
studieplaner. HiØ vil formelt stå som eier av studieplanene, gi godkjenning av studiet og 
gjennomføre eksamen.  
Ifølge Terje må det å inngå et slikt samarbeid ha forankring institusjonelt, og noe hele HiØ støtter 
opp under. Morten mener bør vi se på hvilke gevinster samarbeidet skal gi oss. Det må 
klargjøres om det gir oss studiepoeng, sjekkes nærmere ut med NOKUT og deretter lage en 
institusjonsavtale. Morten vil også sjekke med NTNU som har inngått lignende avtaler om hvilke 
erfaringer de har gjort seg. 
Rektor oppfordrer til å gå videre med saken slik det ble skissert.  

 

 Samarbeid med Högskolan Väst (HV) 
Rektor refererte fra et besøk på HV i forrige uke, hvor også prorektor og forskningsdirektør 
deltok. Her diskuterte man samarbeidsavtalen mellom våre to institusjonene. Den er per i dag lite 
konkret, og bør tydeliggjøres og defineres. HiØ har trolig mye å hente når det gjelder 
kompetanseutveksling på tvers, spesielt innen Erasmus +. Det kan ligge et potensiale i å gjøre 
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«kortreist» studentutveksling mer attraktivt.   
Högskolan Väst er generelt positive til et tettere samarbeid.  

Oppfølging  

 
 
 


