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Møter framtiden med 
grenseløs kunnskap

Celebre gjester på besøk: Aktuelle konfl ikter i Europa var hovedtema da Anne Brasseur fra Europarådets parlamentariker-
forsamling, foran til venstre sammen med rektor Hans Blom, gjestet HiØ 10. september 2014. Høyres stortingsrepresen tant 
Ingjerd Schou fra Østfold bak til venstre og ordfører Thor Edquist fra Halden kommune. 

Overskriften speiler høgskolens visjon som ble utviklet 
i 2014 i arbeidet med ny strategisk plan for 2015–2018. 
Den illustrerer høgskolens ambisjon om å utvikle seg på 
tvers av grenser: geografi sk, faglig, kulturelt og organisa-
torisk. 

– Internasjonalt samarbeid er en viktig del av høgskolens aktiviteter. 
HiØ har attraktive partneravtaler med en rekke utdanningsinstitusjo-
ner både i Norden, Europa og andre verdensdeler, og andelen utveks-
lings   studenter er stabil, forteller rektor Hans Blom.

SAMARBEID VIKTIG FOR UTVIKLINGEN
Høgskolen har en viktig rolle i arbeidet med å heve utdanningsnivået 
i fylket. 

– Det er viktig for oss å ha tett kontakt med det regionale sam-
funns- og arbeidslivet både når det gjelder utvikling av studieporte-
føljen og gjennom forskning og utvikling. Samtidig satser vi i økende 
grad på fl eksible utdanningsformer. Høgskolen tilbyr over 50 ulike 
studier som er nettbaserte og/eller samlingsbaserte. 

– Vi ønsker å gjøre alle studietilbud mer fl eksible slik at student-
ene har større mulighet til å dra nytte av undervisningen, uavhengig 
av tid og sted. Hovedhensikten er å styrke kvaliteten og studentenes 
læringsutbytte. 

– Søkertallene viser en jevn og god vekst de siste årene. Innen 
masterstudiene har vi hatt så mye som 140 prosent økning fra 
2008–2014, takket være et økt antall studier og en økt søkning til 
fl ertallet av studiene. Høgskolen fi kk blant annet i 2014 akkreditert 
et master studium i scenografi  som startet i januar 2015. Dette er det 
eneste studiet i sitt slag i Skandinavia.

SATSER PÅ FORSKNING
Høgskolen har de siste årene hatt fokus på å øke FoU-virksomheten 
både når det gjelder omfang og kvalitet. 

– Vi har blant annet nylig utpekt tre faglige satsingsområder 
som i fi re år skal gis ekstra fi nansiering for å bedre FoU-resultatene 
både innen publisering og i form av eksterne forskningsmidler. Disse 
satsingsområdene er: Arbeidslivs-, profesjons- og tjenesteforskning; 
Teknologi – energi – samfunn; og Kunnskapsutvikling for 5-årig 
lærerutdanning, forteller Blom. 

– Høgskolen er opptatt av å være en synlig kompetanseinstitusjon i 
regionen. Forskere deltar aktivt i samfunnsdebatten med sin fagkom-
petanse, og vi ønsker at høgskolen skal være et naturlig sted for regio-
nen å henvende seg til for kompetanse. Ansatte ved høgskolen inngår 
i økende grad i regionale nettverk og FoU-prosjekter, og institusjonen 
står for en betydelig etter- og videreutdanningsvirksomhet. 

ET UTDANNINGSLANDSKAP I ENDRING
– Det norske høgskole- og universitetslandskapet er i endring, og vi 
vil være med på å tegne det nye kartet for høyere utdanning. For å 
styrke og utvikle kvaliteten både på forskning og studietilbud, er det 
viktig for oss å bidra aktivt til samarbeid med andre universiteter 
og høgskoler. Vi satser særlig på å videreutvikle samarbeidet med 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Høgskolen i Oslo og 
Akershus og Høgskolen i Hedmark. 

– Samtidig er vi opptatt av å utnytte vår beliggenhet ved grensen 
mot Sverige til å utvikle faglig samarbeid med svenske institusjoner. 
Vi har i fl ere år samarbeidet med Karlstads universitet, Göteborgs 
universitet og Linnéuniversitetet, og i 2013 signerte vi en samar-
beidsavtale med Högskolan Väst.
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Høgskolen har en viktig rolle

– Høgskolen må fornyes fordi samfunnet rundt oss endres, og vi ønsker å påvirke utviklingen 
videre, sier Carl-Morten Gjeldnes (til venstre). Her sammen med ordførerne Jon-Ivar Nygård fra 
Fredrikstad og Thor Edquist fra Halden kommune under HiØs 20-årsjubileum i Halden.

– Høgskolen i Østfold har 6.500 studenter og er i dag en stor 
og god skole, som fortsatt er i vekst. Gjennom strukturpro-
sessen i 2014 ser vi at vi fortsatt må være fremoverlent i et 
utdanningslandskap som er i endring, sier høgskoledirektør 
Carl-Morten Gjeldnes.

– Vårt hovedmål er å videreutvikle vår egen virksomhet i årene fram-
over i et nytt og spennende UH-landskap, med større institusjoner.

FLEKSIBEL UTDANNING OG REGIONALT SAMARBEID
– Det er av stor betydning for utviklingen i fylket at våre studier er 
tilpasset det regionale arbeidslivet. For å oppnå dette er det viktig 
for oss å ha tett kontakt med det regionale samfunns- og arbeids-
livet, både når det gjelder utvikling av studieporteføljen og gjennom 
forskning og utvikling, sier Carl-Morten Gjeldnes.

– Alle fagmiljøer har et tett og systematisk samarbeid med det 
regionale arbeidslivet gjennom blant annet egne Advisory Boards og 
gjennom samspillet med praksisfeltet. Det ble i 2014 etablert et eget 
Råd for samarbeid med arbeidslivet for Østfold. 

– Grunnskolelærerutdanningen er blant høgskolens sentrale bæ-
rebjelker, og det er viktig for regionens kompetansenivå at høgskolen 
lykkes med å utvikle en 5-årig lærerutdanning med kvalitet, sier 
Carl-Morten Gjeldnes. Han er stolt over at Hilde Afdal fra Høgskolen 
i Østfold er én av ni som Kunnskaps departementet har valgt ut for å 
vurdere innholdet i Norges nye 5-årige lærerutdanning.

– HiØ har som mange andre høgskoler utfordringer når det gjelder 
gjennomstrømming. Samtidig har gjennomføringen i forhold til 
avtalt utdanningsplan holdt seg relativt stabil. Erfaringene våre er at 
mange studenter bevisst velger å bruke lengre tid enn normert slik at 
de kan tilpasse studiene til egen livssituasjon. Det gjør at vi vil sette 
fokus på fl eksibel læring og økt bruk av digitalisering for å tilfreds-
stille fremtidens studenter. I den forbindelse har vi satt i gang fl ere 
prosjekter på området, også når det gjelder nytt utstyr og opplæring 
av ansatte.

– Høgskolen er en av landets største tilbydere av etter- og videre-
utdanninger, og aktiviteten øker hvert år. I desember 2014 ble det 
besluttet at vår enhet for etter- og videreutdanning endrer navn fra 
Senter for kompetanseutvikling (SKUT) til HiØ VIDERE. 

En av mange spennende videreutdanninger som ble gjennomført 
i 2014, var i et samarbeid med Høgskolen i Bergen og Høgskolen i 
Lillehammer om å tilby et rent nettbasert studium i matematikk for 

lærere på 5.–10. trinn. Dette på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, 
i forbindelse strategien «Kompetanse for kvalitet». 

– Høgskolens bibliotek merker at studentene søker kunnskap via 
økt bruk av databaser og digitale hjelpemidler. Høgskolens antall 
elektroniske bøker økte med over 30.000 eksemplarer i 2014, og de 
fl este av dem er fremmedspråklige. 

EKSTERNE INNTEKTER
– Høgskolen har en utfordring når det gjelder anskaffelse av eksterne 
forskningsmidler, da særlig fra Norges forskningsråd (NFR), regionale 
forskningsfond og EUs forskningsprogrammer. Det har blitt arbeidet 
målbevisst i alle våre miljøer for å bedre resultatene her, og det har 
allerede gitt seg utslag i fl ere søknader til NFR. En av disse søknadene 
fra høgskolens teknologimiljø ble i 2014 innvilget med en ramme på 
27 millioner kroner. Prosjektet ledes av professor Anna-Lena Kjønik-
sen fra Avdeling for ingeniørfag.

– I 2014 ble også Østfold forskningsadministrative senter (ØFAS) 
etablert sammen med viktige samarbeidspartnere som NCE Smart 
Innovation Østfold og Østfoldforskning AS. 

– Sammen med disse ønsker vi å gi enda bedre administrativ 
støtte ved utarbeidelse av søknader om eksterne forskningsmidler, 
sier Carl-Morten Gjeldnes.

KOMPETANSE
– Høgskolen har de siste årene hatt stor oppmerksomhet rettet mot 
å styrke omfang og kvalitet innen FoU og kunstnerisk utviklings-
arbeid. For å oppnå dette har det blant annet vært gjennomført en 
omfattende kompetanseheving, noe som har medført at høgskolens 
andel førstekompetente nå er på 53,4 prosent, som er over 10 pro-
sent høyere enn landsgjennomsnittet, sier Gjeldnes.

– Høgskolen i Østfold har alle forutsetninger for 
å være med å prege fremtidens høyere utdanning 
i Norge, sier høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes.
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VANT STUDENTPRISEN LAURBÆRBLADET 2014
Tre studenter ved Avdeling for informasjonsteknologi vant Laur-
bærbladet 2014 for sitt nyskapende bachelorprosjekt. 

– Det er en glede å kunne overrekke Laurbærbladet til Andreas 
Huser Åsheim, Niklas Bae Pedersen og Fredrik Lindahl Roppestad, 
sa rektor Hans Blom under prisutdelingen. Studentprisen vant 
de for prosjektet «Automatisk måling av mønsterdybden i dekk». 
Slitte dekk forårsaker ulykker, død og lidelser for mange.

Antall studenter øker stadig ved Høgskolen i Østfold. Og de 
er jevnt over fornøyde, viser undersøkelsene gjennomført av 
Studiebarometeret til NOKUT i 2014.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD deltok på Studiebarometeret for andre gang 
i 2014 og jobbet systematisk for å sikre høy oppslutning, noe som 
resulterte i en svarprosent på over 60. Dette tilsvarte en tredjeplass 
blant statlige høgskoler. 

STUDIEBAROMETERET 2014
Flere riksmedier la merke til og omtalte at to av høgskolens bachelor-
programmer lå på topp i Studiebarometerets måling av individuell 
tilbakemelding og oppfølging. Dette var Bachelorstudium i kjemi ved 
Avdeling for ingeniørfag og Bachelorstudium i regnskap og revisjon 
ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. 

Bachelorstudium i skuespill ved Akademi for scenekunst skårer i 
Studiebarometeret best av høgskolens studieprogram.

FLERE STUDENTER – OGSÅ PÅ VIDEREUTDANNINGENE
Nærmere 70 prosent av studentene ved Høgskolen i Østfold er 
bachelorstudenter, men det er antallet masterstudenter som har økt 
mest de seinere årene. 

Høsten 2014 var det registrert i underkant av 570 masterstuden-
ter i åtte studier. Dette er en økning på hele 140 prosent i forhold 
til 2008, både takket være et økt antall studier og en økt søkning til 
fl ertallet av studiene. 

Høgskolen har en omfattende eksternt fi nansiert etter- og videre-
utdanning. Aktiviteten har økt jevnt de seinere årene. I 2014 er det 
registrert omkring 1 400 studenter i videreutdanninger og ca. 1 000 i 
etterutdanning. (Se fl ere tall og fakta på side 5 og midten.)De fl este av høgskolens studenter kommer fra Østfold og Akershus.

STUDENTREKORD: Høgskolen i Østfold passerte 6 500 studenter 
i 2014, inkludert de som tar etter- og videreutdanninger.

Flere studenter. Og de er tilfredse! 
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HiØ VIDERE løfter Østfold
HiØ VIDERE er høgskolens enhet for 
eksternt fi nansiert etter- og videre-
utdanning og har 8,2 administrative 
stillinger for å ivareta dette samfunns-
oppdraget.

HiØ VIDERE er en dynamisk enhet som 
etterstreber å være en nytenkende, modig 
og samarbeidsvillig aktør. 

HiØ VIDERE tilrettelegger og tilbyr fl ek-
sible betalingsstudier for dem som ønsker 
å studere ved siden av jobb. Studiene tilbys 

på dagtid, kveldstid, weekend og/eller nett-
basert slik at det er praktisk mulig å være i 
arbeid samtidig som man studerer. I 2014 
hadde HiØ VIDERE over 2 000 studenter – 
fordelt på 90 studietilbud.

HiØ VIDERE benytter elektronisk inn-
søking til alle sine deltidsstudier, og studie-
tilbudene annonseres gjennom høgskolens 
markedsføringskanaler – blant annet i den 
elektroniske studiekatalogen. 

TRE STUDIEKATEGORIER
HiØ VIDEREs studietilbud deles i tre kate-
gorier:

Åpne studier – markedsføres som et 
resultat av forventet etterspørsel innenfor 
HiØs fagområder og tilbys med studiested i 
Fredrikstad, Halden, Indre Østfold-Eidsberg 
eller Moss. Studiestart i september/januar, 
forutsatt tilstrekkelig antall studenter.

Samarbeidsstudier – er et resultat av 
samarbeid med eksterne aktører som selv 
ikke er akkreditert til å tilby utdanninger 
på høgskole-/universitetsnivå, men som re-
presenterer målgrupper med et klart behov 
for kompetanseheving. Studiene tilbys med 

Her er noen av høgskolens ansatte i HiØ 
Videre, som tar hånd om høgskolens etter- 
og videreutdanninger.

NASJONALT EVU-SEMINAR I ØSTFOLD 
20. og 21. oktober 2015 er Høgskolen 
i Østfold vertskap for UH-sektorenes 
nasjonale EVU-seminar i Norge.

praktisk studiegjennomføring på et studie-
sted hos samarbeidspartneren. Eksempler er 
Norges Eiendomsakademi, Folkeuniversite-
tet og attføringsbedriftene i Norge. 

Oppdragsstudier – «skreddersøm» av 
studiepoenggivende utdanninger som etter-
spørres fra direktorat, fylkesmenn, kommu-
ner, private og offentlige aktører. Dette er 
studier som er lukket for andre deltakere 
enn de som oppdragsgiver ønsker. 

Eksempler er studier innenfor strategien 
Kompetanse for kvalitet, som er videre-
utdanning for lærere i Norge, initiert fra 
Utdanningsdirektoratet, og tverrfaglig 
psykososialt arbeid med barn og unge, på 
oppdrag fra Helsedirektoratet.

HiØ VIDERE tilbyr og gjennomfører også 
ulike etterutdanninger og konferanser, ut fra 
oppdragsgivers behov og ønsker.

Etter vedtak i Høgskolestyret endret Senter 
for kompetanseutvikling (SKUT) navn til HiØ 
VIDERE med virkning fra 1. januar 2015.

INNERTIER FOR DE MINSTE BARNA I ØSTFOLD
Høgskolen i Østfold har i samarbeid med Smaalenene barnehageforum hatt 
en spennende og aktuell kompetanseheving i barnehager i Indre Østfold. 
Her har ialt 22 barnehager deltatt i kompetansehevingen «Innertiern 4». 
Samarbeidet ble avrundet med en konferanse. 

– Vi må tenke stort om de yngste barna, sa prosjektleder Mette Røe  Nyhus 
fra HiØ. Fylkesmann Anne Enger innledet konferansen. Her ser vi henne og 
Unni Hagen (t.v.), dekan for HiØs lærerutdanninger.
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Rom for IT-nyvinninger

HiØ Makerspace kan beskrives som en arbeidsplass, en 
godt utstyrt lab med verktøy, materialer, komponenter og 
byggesett.

Førsteårsstudent på master i anvendt informatikk, Michael Lund-
sveen fra Halden, viser oss en nyinnkjøpt drone.

IT-STUDENTER BYGGER DRONER
– Dette er noe vi skal lage selv også, forteller han. 

– Det er kjempegøy å få mulighetene gjennom Makerspace. Vi 
mer eller mindre «bor» her og har ingen begrensninger på hva vi kan 
lage.

– Hensikten med HiØ Makerspace er å tilby studenter et fysisk 
rom og et levende miljø der målet er å lære noe nytt ved å opp-
muntre til nysgjerrighet og skaperglede, forteller FoU-leder Harald 
Holone ved HiØs Avdeling for informasjonsteknologi.

MAKERSPACE = ROM FOR EKSPERIMENTERING
Rommet skal også benyttes som arena for undervisning, kursing og 
eksperimentering.
•  HiØ Makerspace er et initiativ fra Avdeling for informasjons-

teknologi.

•  Rommet er tenkt å være tilgjengelig for alle studenter og ansatte 
ved HiØ og vil også bli brukt av eksterne grupper med interesse for 
realfag, teknologi og skaperglede.

IT-studenter i vårt nye Makerspace,
fra venstre: Nicolai Naglestad, Lill 
Nordahl, Michael Lundsveen og Per 
Edvard Volla.

MANGE UNGE SMARTINGER PÅ BESØK
200 elever fra Østfold besøker høgskolens lokaler hver vår når 
Smartingen skal kåres. Da viser 30–40 elevgrupper fra fylkets 
grunnskoler oppfi nnelser utviklet i samarbeid med HiØs lærer-
studenter. Tre elever fra Kirkeng skole ble av Høgskolen i Østfold og 
Ungt Entreprenørskap kåret til Smartingen 2014 for sin trafi kksikre 
oppfi nnelse «Smart Saver», et pannebånd som sikrer frie luftveier 
ved kollisjoner. Her ser vi et bilde av fi re elever fra Lande skole med 
et smart minikraftverk.

Høgskolen i Østfold saster på realfag på fl ere vis: Andreas Wahl 
holdt inspirasjonsforedrag om realfag ved studiestart 2014.
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Unik forskningslab

Det er studenter fra bachelor i vernepleie 
som er med på studentlaben. 

PRIMUS MOTOR FOR STUDENTLABEN
Jon Løkke underviser  bachelorstudenter 
i psykologi, målrettet miljøarbeid og 
forskningsmetode og startet opp student-
lab-ordningen for åtte år siden. Han driver 
den nå sammen med Lars Rune Halvorsen.

– Studentlab med fokus på student-
aktiv forskning arrangeres i 6. semester av 
bachelor studiene, sier Løkke.

– Frem til 2014 er det blitt produsert 
cirka 25 vitenskapelige artikler og cirka 20 
nasjo nale og internasjonale poster i tillegg 
til 15 innlegg på større konferanser, sier 
Løkke.

Studentene skriver bacheloroppgaven 
sin som artikkel med tanke på mulig viten-

skapelig publisering og med tilhørende 
krav til kritisk tenkning. Hver onsdag i ett 
semester møtes studentene på laben. Her 
holder de presentasjoner for hverandre og 
får veiledning og feedback, blant annet fra 
veilederne Lars Rune Halvorsen og Jon Løkke.

STUDENTER MED PÅ Å PUBLISERE
Studentene med de beste besvarelsene får 
tilbud om å publisere sammen med Løkke 
og Halvorsen. 

– Hvis noe av dette blir så bra at det kan 
publiseres som artikler, skjer det omtrent 
ett år etter prosjektet er avsluttet, forteller 
Løkke. 

Så langt har ca. 50 studenter vært med-
forfattere på vitenskapelig artikler på de 
åtte årene laben har eksistert. 

– Erfaringene er veldig positive. I alt 25 

De deltar på HiØs unike forskningslab for studenter:
Fra venstre: Mari Trondrud, Maria Bakken, Inga 
Johnsen, Cathrine Aadahl og Christine Stensvik.

publikasjoner (artikler), postere og bokkapit-
ler er publisert på nivå 1. 

– Laben er unik i Norge. Det er kun 
Høgskolen i Oslo og Akershus som har et 
tilsvarende opplegg, da på masternivå. 

For åtte år siden startet undervisningsopplegget Studentaktiv 
Atferdsanalytisk FoU opp ved Høgskolen i Østfold. I 2014 var 
det over 100 studenter som deltok. 

Faglige veiledere: Lars Rune Halvorsen 
og Jon Løkke.

Sammen med Østfoldforskning og NCE Smart Energy Markets 
etablerte Høgskolen i Østfold 1. august 2014 Østfold forsknings-
administrative senter (ØFAS). ØFAS har som mål å identifi sere 
prosjektmuligheter, gi støtte og bistand til forskere samt sikre en 
god administrativ oppfølging og gjennomføring av prosjekter. I til-
legg til en prosjektleder på fulltid bidrar faglige og administrative 
miljøer ved HiØ med ressurser tilsvarende cirka tre årsverk. ØFAS er 
til for alle fagansatte ved HiØ. Foruten å utvikle et godt samarbeid 

ØSTFOLD FORSKNINGSADMINISTRATIVE SENTER
mellom de tre institusjonene som står bak senteret, skal det bidra 
til et utvidet samarbeid med andre kompetansemiljøer i Øst-
fold. Nærheten ØFAS har til Østfoldforskning, NCE, HiØ og andre 
kompetansemiljøer i Østfold, gir en stor mulighet til å bygge opp 
samarbeidsklynger slik at man kan dra nytte av hverandre. ØFAS er 
formelt tilknyttet HiØ og er lokalisert i høgskolens lokaler i Halden 
og Fredrikstad. Det skal drives som et prosjekt med en varighet på 
to år. 
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Master i scenografi  fra 2015

TJORA: OM Å FINNE SIN PLASS I SKOLESYSTEMET
Populær foreleser: Håvard Tjora holdt foredrag ved Høgskolen i Østfold 
da grunnskolelærerstudentene i Halden hadde fagdag. Der fulgte to 
rektorer fra Sandbakken og Verket skole opp med debatt etter Tjoras 
foredrag. Et av temaene var «tilpasset opplæring for elever som ikke 
har funnet sin plass i skolesystemet». Dette var et sentralt emne i TV 
Norges serie «Blanke ark», hvor Tjora deltok som lærer. Åtte elever i 
9. klasse fi kk hjelp av Tjora til å mestre skolehverdagen gjennom tilpas-
set opplæring.

Mandag 12. januar 2015 ble oppstarten 
av ny master i scenografi  behørig markert 
i høgskolens egen Black box på studiested 
Fredrikstad.

– Masterstudiet i scenografi  er det første 
av sitt slag i Skandinavia. Målet med pro-
grammet er å gi studentene de nødvendige 
ferdigheter for å gjøre selvstendig kunstne-
risk arbeid, utvikle arkitektoniske prosjekter 
og drive forskning innen scenografi , sa 
rektor Hans Blom ved Høgskolen i Østfold i 
sin åpningstale.

ALLSIDIG OG INTERNASJONALT
Masterstudiet er en kombinasjon av selvstu-
dier, seminarer, workshops og ekskursjoner. 
Studentene vil blant annet få kunnskap 
om scenografi  for scenekunst, muséer og 

utstillinger, samt design for fi lm- og video-
produksjon.

Studentene Jan Hustak og Marie de Testa 
synes det er spennende at studieprogram-
met tar for seg scenografi  i en vid forstand.

– Det er også unikt at studiet er så 
workshopbasert. Og jeg liker at det har en 
internasjonal profi l. Det er med på å bidra til 
at studiet er faglig godt oppdatert, sier Jan 
Hustak.

Student Alejandra Mendez Ramirez fra 
Costa Rica hadde allerede før hun kom 
til Norge en solid utdannelse innenfor 
arkitektur, men ønsket å gå videre. Hun fant 
frem til Høgskolen i Østfold og Akademi for 
scenekunst etter mye søking på nettet.

– Jeg fant tre mulige universiteter som 
hadde denne typen program. Etter å ha lest 

igjennom studieplanen synes jeg denne 
masteren fremsto som den mest interes-
sante, forteller hun.

EN DRØM SOM BLE VIRKELIGHET
Frem til nå har Akademi for scenekunst 
kunnet tilby en treårig bachelor innenfor hen-
holdsvis skuespill og scenografi . Det har lenge 
vært en ambisjon for akademiet å etablere en 
masterutdanning. Og den første skissen til et 
masterprogram var klar allerede i 2004.

– Vi jobbet videre med denne ideen i 
noen år, men det var først da vår nåværende 
kunstneriske leder av scenografi avdelingen 
startet sitt åremål at utviklingen av maste-
ren i scenografi  skjøt fart. Professor Serge 
von Arx ble ansatt i 2007, og med han har vi 
erfart en fantastisk utvikling av akademiet, 
sa administrativ leder Anne-Berit Løland i 
sin tale på åpningsdagen.

NOKUT gav i 2013 grønt lyst for en master i scenografi  ved Akademi for scene-
kunst. I 2014 kunne dermed Høgskolen i Østfold forberede dette studiet, som er 
unikt i Skandinavia. 

Kunstnerisk leder Serge von Arx hadde æren av å erklære høgskolens nye mastergradsstudium i scenografi  for åpnet.

8



TESTER DIGITALE LÆREMIDLER
Ny smarttavle på biblioteket: Lærerstudenter ved Høgskolen i Øst-
fold kunne i 2014 prøve ut digitale læremidler fra Gyldendal Forlag. 

– Dette er nyttig før de skal ut og arbeide som grunnskole lærere, 
sier prosjektleder Heidi Bodal ved HiØ. Her kan biblio teket via nett 
gi studenter og ansatte adgang til en rekke e-bøker, artikler, data-
baser og oppslagsverk. Dette i tillegg til alle papir bøker, magasiner 
og andre ressurser som fi nnes fysisk i høgskolens bibliotek.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl 
åpnet onsdag 27. august 2014 masterstudium i barnehage-
pedagogikk og småbarnsvitenskap ved Høgskolen i Østfold.

Høgskolen i Østfold er alene blant norske høgskoler og universiteter 
om å tilby mastergrad med fokus på de yngste barna. Masterstudiet 
er yrkesrettet og gir pedagogisk kompetanse som er etterspurt av 
omsorgs- og utdanningssektoren 
Høgskolen i Østfold har et solid fagmiljø, med bred kompetanse 
innenfor disse fagområdene.

ÅPNET NY MASTER I SMÅBARNSVITENSKAP
– Det nye masterstudiet er viktig for å bidra til nytenkning og utvik-
ling av kvaliteten i barnehagen. Det er på høy tid at vi får et studium 
som retter seg mot det viktige arbeidet med barn under tre år, sier 
statssekretær Birgitte Jordahl. 

– En god start har stor betydning for utvikling og læring. Nå får vi 
mer kunnskap om hva som skal til for å legge et godt grunnlag for de 
minste.

Hun er glad for, men ikke overrasket over, at det er Høgskolen i 
Østfold som er først ute med en slik master.

ØKT BEHOV FOR PEDAGOGISK KOMPETANSE
– Studiet vil ta utgangspunkt i kollektive prosesser, der både 
lærere og studenter sees som bidragsytere i tanke- og kunnskaps-
produksjonen, forteller Sandvik.

Mastergraden på 120 studiepoeng tilbys på deltid over fi re år 
og er rettet mot førskolelærere og andre med relevant pedagogisk 
bakgrunn.

Studenter vil kunne ta deler av studiene i utlandet. Aktuelle 
samarbeidspartnere for utveksling er Cardinal Stritch University og 
Augsburg College i USA samt Queensland University of Tech nology i 
Australia.

– Det nye masterstudiet er viktig for å bidra 
til nytenkning og utvikling av kvaliteten i 
barnehagen, sa statssekretær Birgitte Jordahl 
under åpningen ved Høgskolen i Østfold.

Master med fokus
på de minste barna

– De minste barna i barnehagen har vært et faglig interesseområde ved HiØ i mange år. Det har bidratt til å løfte fram 0–3-åringene 
som eget kunnskapsområde og forskningsfelt, sier statssekretær Birgitte Jordahl (til høyre på bildet). Her står hun sammen med HiØs 
studieleder Kristin Solli (t.v) og Ninni Sandvik, som er fagansvarlig og «primus motor» bak det nye masterstudiet.
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 2012 2013 2014

Antall søkere totalt  17 342 16 428 15 903
Antall primærsøkere 5 054 4 546 4 354

Opptak 2 550 2 892 2 632

Antall studenter – grunnutdanninger 4 810 5 095 5 195
 – av disse: antall studenter i masterstudier 502 556 562

Antall studenter – videreutdanninger
 – Vår 608 838 690
 – Høst 459 539 684

Studiepoeng pr. student 48,8 47,1 49,5

Antall fullførte studieprogram 1 372 1 329  1 448

Antall utvekslingsstudenter
 – Ut 43 69 66
 – Inn 93 88 90

Antall utenlandske studenter 325 388 446

Vitenskapelig publisering
 – antall tellende publikasjoner 127 103 141
 – antall publiseringspoeng 111,1 83,0 106,0

STUDENTER

ANSATTE OG ØKONOMI

 2012 2013 2014

Antall ansatte totalt 491,0 488,0 509,7

Ansatte i fagavdelingene  326,7 318,5 327,7
– antall professorer blant disse 20,6 20,1 18,4
– antall førstestillinger forøvrig 110,9 114,4  124,7
Ansatte i administrasjonen 164,3 169,5 182,0

Driftsinntekter – mill. kr 536,2 555,4 600,3
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Ti år med unik lærerpraksis i Malawi

FOREDRAG OM NAZITYSKLANDS FRAMVEKST
Professor Bernt Hagtvet fra Universitetet i Oslo holdt et «glødende 
foredrag» ved HiØ i Halden om Weimar-republikkens oppløsning 
og maktovergivelsen til Adolf Hitler 30. januar 1933. 

– Århundrets politiske mistak, kaller Hagtvet denne sentrale 
delen av historien til Tyskland, Europa og alle verdens jøder.
Etter foredraget var Hagtvet med på å kommentere fi lmen M, laget 
i Tyskland i 1931 og vist av høgskolens fi lmklubb, Gilda.

Tolv studenter fra Høgskolen i Østfold reiste i 2014 til Afrika 
for å ha lærerpraksis sju uker i Malawi. 

– Lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold har i ti år samarbeidet i 
Malawi med Kjølberg skole fra Fredrikstad, sier Odd Eriksen fra Avde-
ling for lærerutdanning.

Også studenter og lærere fra høgskolens sykepleier- og ingeniør-
utdanninger har vært i Malawi på studie- og forskningsopphold.

STORE KULTURFORSKJELLER
– Jeg reiste til Malawi for å søke nye, spennende utfordringer og bli 
kjent med en ny kultur, sier HiØs grunnskolelærerstudent, Christine 
Lund.

I Malawi fi kk høgskolens lærerstudenter praksis i to offentlige 
skoler, på 6. og 7. trinn.

Med seg til elevene hadde de skrivesaker, innsamlet ved høg-
skolens bibliotek i Halden og Fredrikstad.

Også våre barnehagelærerstudenter har hatt praksis ved en privat 
barnehage og skole i Malawi. Der fi kk de erfare hvordan barna i 
Malawi forberedes på overgangen mellom barnehage og skole.

HENSIKTEN MED PRAKSISEN
Studentenes evalueringer etter oppholdene i Afrika har vist at de 
både har lært mer om sitt fag, nye kulturer – og seg selv.

De pedaogiske læringsmålene har vært klare:
•  Erfare hvordan lærere fra forskjellige land arbeider under

ulike vilkår, men med samme mål: kunnskapsutvikling og sosiali-
sering

•  Lære bedre å forstå innvandrere i Norge
•  Oppleve et spennende møte mellom mennesker fra ulike kulturer.

I tillegg til undervisning var høgskolens studenter med på lands-
byvandring i Malawi, hvor de fi kk anledning til å besøke barnehjem 
og dra på safari.

Høgskolen i Østfold har hatt fl ere, lengre opphold 
i Malawi for lærer- og sykepleierstudenter.
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Forsket på etisk lederskap i skolen

NY UTGAVE AV ERNST TOLLERS VERK
Peter Langemeyer fra Høgskolen i Østfold har bidratt til den nye kri-
tiske og kommenterte utgaven av Ernst Tollers samlede verk (Ernst 
Toller, Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe, Wallstein Verlag, 2014). 
Ernst Toller (1893–1939), mest kjent i Norge for sitt stykke Hoppla 
vi lever, var en av mellomkrigstidens mest kjente tyske dramatikere 
som måtte rømme fra Hitlertyskland. Hans skuespill er satt opp i 
Norge fl ere ganger, både i dette og forrige årtusen.

– Skjulte mekanismer for taushet hind-
rer åpenhet og refl eksjon i kommuni-
kasjon om vanskelige temaer i skolen, 
skriver forsker Kjersti Lien Holte om i 
ny bok om etisk utdanningslederskap.

– Det at disse mekanismene ofte er ubevis-
ste eller skjulte, gjør det enda vanskeligere 
for rektor å legge til rette for gode møter 
om kjernevirksomheten, forklarer Kjersti 
Lien Holte. Se for deg en skole med elendige 
resultater på nasjonale prøver. Elevunder-
søkelsen viser at noen få elever blir mobbet, 
og at elevene opplever at de får lite eller 
ikke noe hjelp til å bli bedre i skolefagene. 
Foreldreundersøkelsen viser at foreldrene 
opplever at samarbeidsklimaet med skolen 
er ganske dårlig. Rektor inviterer lærerne og 
assistentene til et krisemøte for å diskutere 
hva de kan gjøre for å bedre situasjonen. 
Rektor prøver å få samtalen til å handle om 
hvordan lærerne jobber, men forsøkene en-
der med at lærerne er enige om at elevene 
er for svake, at foreldrene er for krevende, 
og at de tar for lite ansvar for å oppdra un-
gene og hjelpe dem med lekser. De er også 
enige om at sam funnet generelt, det vil si 

politikerne, KS og egen fagforening, ikke 
anerkjenner den gode jobben de gjør.

HVA KAN REKTOR GJØRE?
Profesjonell refl eksjon over vanskelige tema-
er er avgjørende i en strategi for utvikling av 
etisk lederskap og for en høy etisk standard i 
skolen som organisasjon. Uten et samarbeid 
med lærerne om kvaliteten på deres arbeid, 
vil praksisen ofte fortsette uendret uten 
hensyn til kvalitet og åpenbare problemer. 
Rektor vil stå uten et godt beslutnings-
grunnlag for forbedring av praksis og organi-
sering av virksomheten.

– I mitt kapittel i boken 
forklarer jeg hvordan de skjulte 
mekanismene for taushet påvirker 
samtalene, og foreslår hvordan 
skoleledere via åpen og ærlig 
kommunikasjon kan tilrettelegge 
for etisk refl eksjon og handling 
med sitt undervisningspersonell.

– Etikk er ikke en karakteristikk av lederskap, 
det er sentralt for lederskap, sier Kjersti Lien Holte, 
forsker ved HiØs Avdeling for lærerutdanning.

De vanligste årsakene til taushet og 
avsporing i kommunikasjonen er feilslått 
bruk av ekskluderings- og inkluderingsritu-
alene i organisasjonen og organisasjons-
kulturer som er preget av enten trusler, 
 feelgood-holdninger eller maktesløshet. 

– Jeg hevder at taushet og avsporinger 
fra de ansattes side motiveres enten av 
prososiale behov, behov for beskyttelse, 
opplevelsen av maktesløshet eller av passiv- 
aggressive motiv som innebærer at lederen 
og organisasjonen motarbeides indirekte.

Å forholde seg til disse mekanismenes 
potensiale og hvordan de kan virke i egen 
organisasjon er noe av det viktigste en rek-
tor må gjøre for å kunne legge til rette for en 
åpen og god kommunikasjon om vanskelige 
tema. Slik vil det bli mulig for fl ere lærere 
å opptre i tråd med sin profesjonalitet og 
bidra til å oppnå en høy etisk standard gjen-
nom samarbeid.

Kjersti Lien Holte har skrevet bokkapit-
telet «Prevalence of Silence» i Handbook 
of Ethical Educational Leadership, som ble 
utgitt på Routledge i USA i mai i 2014.
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Vant formidlingsprisen 2014

STUDENTDEMOKRATI 
Studentparlamentet er studentenes høyeste organ og består av to 
representanter fra hver av høgskolens avdelinger. I løpet av året 
bidrar Studentparlamentet sammen med studentrådene til fl ere 
aktiviteter ved Høgskolen i Østfold. Dette bildet viser høgskolens 
nye studentillitsvalgte i 2014, da de var samlet ved Inspiria viten-
senter for å få inspirasjon og opplæring om studentdemokratiet i 
Østfold.

Førsteamanuensis og statsviter Rania 
Maktabi vant Formidlingsprisen 2014. 
– Rania, vi vil takke deg for din enor-
me innsats og det ansvaret du tar for 
å formidle ditt fagfelt, sa rektor Hans 
Blom under prisutdelingen 17. sep-
tember.

– Jeg har den store glede og ære å dele 
ut HiØs Formidlingspris for 2014 til Rania 
Maktabi, sa rektor Hans Blom under prisut-
delingen.

Med Formidlingsprisen ønsker Høgskolen 
i Østfold å gi anerkjennelse og belønning 
til forskere og kunstnere som utmerker seg 
innen formidling.

UTMERKET FORMIDLER
– Jeg vil takke HiØ for mulighetene jeg har 
fått ved Avdeling for økonomi, språk og 
samfunnsfag. Høgskolen har et stort vinge-
spenn og gir rom for utfoldelse, sa prisvin-
ner Rania Maktabi.

Maktabi er førsteamanuensis i stats-

vitenskap ved Avdeling for økonomi, språk 
og samfunnsfag, der hun blant annet 
har undervist i internasjonal politikk og 
komparativ politikk siden 2001. Hun er en 
anerkjent forsker innen familierett og kvin-
ners stilling i Midtøsten, hvor hun har drevet 
feltarbeid i fl ere arabiske land.

Maktabi er opptatt av å formidle sin 
forskning til et bredt publikum. I forbindelse 
med den såkalte arabiske våren, delte hun 
sin kunnskap i fl ere medier. Hun har vært 
spaltist i Fredriksstad Blad, har holdt fl ere 
foredrag på ulike arenaer og har skrevet 
tallrike innlegg i rikspressen, blant annet i 
VG og Klassekampen.

ETTERSPURT KOMMENTATOR
Da krigen i Syria brøt ut i 2011, ble Mak-
tabi en etterspurt ekspertkommentator. 
Hun kjenner landet godt og har selv drevet 
feltstudier der. Hennes kunnskaper om 
bakgrunnen for krigen, ble presentert i fl ere 
medier. Maktabi står også bak opprettelsen 
av ØSS-seminaret, et seminar som fi nner 

Rania Maktabi vant Formidlingsprisen 2014 for sitt engasjement og sin innsats innen formidling ved Høgskolen i Østfold.

sted hver første onsdag i måneden ved 
Avdeling for økonomi, språk og samfunns-
fag. Seminaret har som formål å formidle 
forskningen til ØSS-ansatte til et bredest 
mulig publikum.

Formidlingsprisen ble delt ut onsdag 
17. september under konferansen «Hvordan 
kan forskning bidra til å løse våre sam-
funnsutfordringer?» Konferansen markerer 
Høgskolen i Østfolds 20-årsjubileum og var 
starten på høgskolens engasjement under 
Forskningsdagene 2014.

FAKTA OM FORMIDLINGSPRISEN
Prisen tildeles en forsker eller kunstner som 
har formidlet forskningsbasert innsikt eller 
kunstnerisk utviklingsarbeid slik at det har 
vakt interesse hos dem man har formidlet til 
– avgrensede målgrupper så vel som brede 
publikumsgrupper.

Prisen deles ut årlig ved Høgskolen i 
Østfold, er på kr 10 000 og overrekkes med 
et diplom.
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HiØ 20 år: Tre nye satsingsområder!

250 000 KRONER I STØTTE TIL STUDENTENE
Formannskapet i Fredrikstad bevilget enstemmig 100 000 kroner 
mer enn studentene våre i Fredrikstad hadde søkt om. Byens ord-
fører Jon Ivar Nygård påpeker viktigheten av å utvikle Fredrikstad 
som studentby. Studentleder Herman Rekve Lund ved HiØ er veldig 
fornøyd og roser politikerne. Dette bildet av Herman Rekve Lund 
og Jon Ivar Nygård (til høyre) ble tatt da Studentkroa Kranen ble 
innviet på Værsteområdet i Fredrikstad.

Høgskolen i Østfold fylte 20 år i 2014 og har etablert tre
store satsingsområder innen forskning de neste fi re åra.

Bursdagen ble feiret med stor fagdag 17. september 2014.
Tre viktige fagområder ved HiØ preget fagdagens program:

• Teknologifag
• Helse og sosialfag
• Lærerutdanninger

BAKGRUNNEN FOR TRE NYE SATSINGSOMRÅDER
Også Høgskolen i Østfold har de siste tiårene merket og blitt
påvirket av de store endringene som har funnet sted i norsk
arbeidsliv.

Våre forskere, med røtter i faglig solide profesjoner – som 50 år 
med lærerutdanning og 60 år med sykepleierutdanning i Østfold – 
vil de neste fi re år samarbeide og forske på tvers av fagavdelingene.

Nytt sykehus, ny teknologi, nye næringer, byråkratiske utfordrin-
ger og økonomisk utvikling har derfor vært diskutert som aktuelle 
forskningstema fram til høgskolestyret tok en enstemmig beslutning 
i desember 2014:

Følgende tre fagområder skal HiØ jobbe videre med:
• En skole for kunnskapssamfunnet
• Teknologi, energi og samfunn
• Arbeidslivs-, profesjons- og tjenesteforskning

Høgskolestyret følger i så måte godt opp de råd som ble gitt noen 
måneder før av Tromsøs tidligere universitetsrektor, Jarle Aarbakke. 
Som hovedinnleder på HiØs fagdag 17. september 2014 benyttet 
han anledningen til å gi HiØs ansatte noen utfordringer:

– Dere må bli én organisasjon, jobbe for djerve mål og sørge for å 
skaffe fallhøyde – i betydningen av å våge å være dristige, var bud-
skapet til høgskolens fullsatte Aud Max i Halden.

De første 20 årene
til Høgskolen i Østfold

 ble markert med fagdag 
og stor kake, senere også 
med stort jubileumsball 

for studentene.
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Fikk drømmejobben etter studier

Camilla Simonsen er utdannet kokk, 
men måtte omskoleres da hun fi kk mat-
allergi. Bachelorstudium i innovasjon og 
prosjektledelse skulle bli redningen. Nå 
jobber hun som Design Manager for et 
dynamisk og prisbelønnet fi rma.

– Jeg jobbet som Sous chef (assisterende 
kjøkkensjef) på et spisested i Fredrikstad da 
jeg utviklet matallergien. Den gjorde det 
dessverre vanskelig for meg å fortsette, og 
jeg ble tvunget til å fi nne på noe annet.

Etter noe leting, både i og utenfor fylket, 
og ikke minst en grundig vurdering av egen 
kompetanse, falt valget på studiet i innova-
sjon og prosjektledelse.

FRA SKOLEBENKEN TIL EGEN BEDRIFT
På landets eneste bachelorstudium i innova-

sjon og prosjektledelse lærer studentene å 
jobbe strukturert i team i fl ere prosjekter.

Bruprosjektet er studentenes første 
møte med et større prosjekt ved Høgskolen 
i Østfold. Oppgaven består i å bygge en bro 
på 20 meter over en elv med sterk strøm på 
en bærekraftig, miljøvennlig og innovativ 
måte. Både fi nansiering, gjennomføring og 
sikkerhet må studentene ordne selv mest 
mulig. I 2011, da Camilla startet studie-
løpet, var prosjektoppgaven noe endret 
i anledning Roald Amundsens 100-års-
jubileum.

– Jeg likte veldig godt at vi kunne prøve 
oss på generelle prosjekter i alle fag. Flere av 
prosjektene gikk parallelt med forelesninger. 
Det første semesteret ble vi kastet rett uti 
det, med et byggeprosjekt som vi i løpet av 
kort tid skulle utvikle fra idé til et fl yvende 

Camilla Simonsen var kokk, men måtte omskoleres, og fant drømmejobben via sitt bachelorstudium ved Høgskolen i Østfold.

UNGT ENTREPRENØRSKAP I SKOLEN
Ungt Entreprenørskap underviser lærerstudentene ved Høgskolen 
i Østfold om hvordan de kan øke grunnskoleelevenes interesse 
for nyskapning. Studentene lærer om kreativitet, pedagogikk og 
metodikk. Deretter skal de ut i grunnskolen og inspirere elevene til 
nyskapning i praksis. Disse tre barneskoleelevene ble motivert av 
HiØs lærerstudenter til å lage en smartere måte for å kildesortere 
avfall.

fartøy. Studentgruppen min bygde en fl yv-
ende isbjørn av balsatre og helium. Det var 
spennende, minnes Camilla.

BACHELORPROSJEKT GA JOBB
Studiet avsluttes med et teambasert 
bachelorprosjekt knyttet til en oppdrags-
giver. Camilla var tidlig bevisst på å bygge 
nettverk med næringslivet gjennom høg-
skolens karrieredager og andre arrangement 
og fant raskt en oppdrags giver til bachelor-
prosjektet.

Camilla gikk rett fra studier til jobb 
hos Snø Designstudio. Daglig leder Vidar 
Pedersen var så fornøyd med samarbeidet at 
han rekrutterte henne direkte fra student-
gruppen.

– Det å tørre å ta den ene samtalen åpnet 
døra for drømmejobben, smiler Camilla.
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88 deltar på Nattergalen-prosjektet
44 studenter fra Høgskolen i Østfold 
har det siste studieåret vært sammen 
med 44 skolebarn. Prosjekt Natter-
galen har pågått siden 2008 ved Høg-
skolen i Østfold.

Nattergalen er en mentorordning som har 
eksistert ved Høgskolen i Østfold siden 
2008.
•  Studentene tar bachelor i barnevern 

1. året på Høgskolen i Østfold

•  Barna er 8–12 år og kommer fra tre 
barne skoler i Fredrikstad

•  Barna utvikler sosiale ferdigheter

MÅL: Å FÅ FLERE TIL Å TA UTDANNING 
Studentene får erfaringer som er verdifulle 
for videre studier og arbeid. Likeså en praksis, 
som bidrar til å øke ferdighetene i kommu-
nikasjon, relasjonsdannelse og interkulturell 
forståelse. 

44 barn og 44 studenter (mentorer) hadde sitt første møte med hverandre i høgskolens kantine på Kråkerøy.

Høstens første møte.

VANT UTDANNINGSKVALITETSPRISEN 2014
Høgskolen i Østfold har tildelt Utdanningskvalitetspris 2014 til prosjekt 
Nattergalen. I fl ere år har HiØs førsteårsstudenter i barnevernspedago-
gikk vært mentorer i to semestre for barn fra familier av både innvandre-
re og etnisk norske. 

På bildet: Rektor Hans Blom ved HiØ gratulerer Hege Simensen (t.v) og 
Nita Ørmen som vinnerne av Utdanningskvalitetspris 2014 ved Høgsko-
len i Østfold. Det som gleder Nita og Hege ekstra, er studentenes faglige 
og personlige nytte av prosjektet.

– Mange av foreldrene ser at deres barn 
vil ha godt utbytte av samvær med en an-
nen voksenperson som kan tilby opplevelser 
når det gjelder ulike aktiviteter og samvær 
i gruppe med andre barn, sier Nita Ørmen, 
prosjektansvarlig ved HiØ. 

Nattergalen drives ved åtte høgskoler og 
universiteter i Norge og fl ere steder i Sveri-
ge. Det fi nnes også prosjekt Nattergalen i 
Østerrike, Finland, Tyskland, Island, Spania 
og Sveits.

Vårkvelder med mye samvær ute. Stor glede når barnas drager fl yr under prosjekt Nattergalen.
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Et godt sted å være og lære
Biblioteket ved Høgskolen i Østfold har i 2014 registrert en 
solid økning i bruk av digitale ressurser. Og igjen scoret ser-
vicen til biblioteket høyest på Studiebarometeret.

– Veldig mange bruker bibliotektilbudet ved Høgskolen i Østfold, 
også via fjernlån, sier Else Norheim. Hun leder HiØs bibliotek, som 
hadde et veldig aktivt år i 2014, blant annet med fl ere foredrag, 
bokpresentasjoner og åpne kulturelle fellessamlinger.

– Flere og fl ere bruker bibliotekets digitale ressurser, tilføyer hun.

OVER 6 000 INTERNE LÅNTAKERE
I 2014 hadde biblioteket ved Høgskolen i Østfold registrert 6 365 ak-
tive låntakere. Ved høgskolen vår hadde de i 2014 adgang til 134 140 
trykte bøker og 118 666 digitale bøker. Av disse var 5 370 trykte bøker 
nye i 2014. Antall elektroniske bøker økte med 32 679 i år 2014.

STORT DIGITALT LØFT PÅ BIBLIOTEKET I 2014
Antall elektroniske søk og nedlastinger sier også mye om hvilken 
økning høgskolen merket i den digitale nettrafi kken i fjor:

•  68 569 artikler ble lastet ned ved høgskolens bibliotek i 2014. 
Dette er nesten 10 000 fl ere enn i 2013 og 20 000 fl ere enn 2012.

•  162 192 elektroniske eksterne søk ble utført via bibliotekets data-
baser. Dette er nesten 25 000 fl ere søk enn i 2013 og 40 000 fl ere 
søk enn i 2012.

BIBLIOTEKET ER BLITT ET AKTIVT OG POPULÆRT MØTESTED
På nasjonal basis har HiØs bibliotek scoret høyt i Studiebarometerets 
årlige tilfredshetsundersøkelse blant studentene.

Bibliotekets avdelinger i Halden og Fredrikstad nådde også helt til 
topps på høgskolens målinger for 2014, da det blant annet ble tilført 
enda fl ere PC-arbeidsplasser for studentene på biblioteket.

– Bibliotekets ansatte er aktive bidragsytere for å styrke studie-
kvaliteten ved Høgskolen i Østfold, sier Else Norheim.

  –  Det kjennes varmt og godt å være her 
på biblioteket. 

 Solisten i PUST (populært kor med fl ere CD-utgivelser)

EØS-MIDLER TIL KULTURFORSKNING
To forskere fra Høgskolen i Østfold er tildelt 18 700 Euro for å 
forske i samarbeid med kollegaer fra et universitet i Romania. 
Sammen ønsker Jutta Eschenbach (t.v.) og Eva Björk å se nær-
mere på unike bøker som viser hvordan tidligere globetrottere 
så på Norge og norsk kultur. Forskningsprosjektet inkluderer to 
konferanser. Den første fi nner sted i Iasi i Romania i juni 2015. Den 
andre fi nner sted i Halden i 2016.

Biblioteket ved Høgskolen i Østfold er et populært samlingssted. Her er det koret Pust som underholder i Halden rett før jul i 2014.
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Gjør gull av betong

FORSKNINGSDAGER MED AKTIVITETER OG SKOLEBESØK
Høgskolen i Østfold jobber sammen med Inspiria for å øke interessen for høyere 
utdanning i regionen. I den anledning møtes forskere fra ulike fagmiljøer i en forsker-
duell. Der må de overbevise elever fra videregående skoler om at de behersker sitt 
fag, og på kort tid vise at de er i stand til å formidle sin forskning enkelt og fengende.

På bildet: Lege Kristin Kornelia Utne fra Sykehuset Østfold jubler over å ha vunnet 
Østfolds forskerduell i 2014, etter å ha forklart hvordan komplikasjoner med blod-
propp leges via nye behandlingsmetoder – utviklet via ny forskning, også i Østfold.

Banebrytende forskning på betongens egenskaper er mål-
setningen når ingeniøravdelingen tar fatt på Høgskolen i 
Østfolds største forskningsprosjekt noensinne.

Det nye forskningsprosjektet «Micro-encapsulated phase chan-
ge materials in concrete» har en samlet økonomisk ramme på 
hele 27 millioner kroner, hvorav 18 millioner kommer fra Norges 
forskningsråd. Dette gjør det til det desidert største eksternfi nan-
sierte forskningsprosjektet høgskolen har fått innvilget. Gleden sto 
derfor i taket ved Avdeling for ingeniørfag og Høgskolen i Østfold da 
det ble klart at søknaden til million-
prosjektet var godkjent. 

– Det er veldig morsomt at det gikk 
gjennom. Og det er et veldig stort 
beløp til å være forskningsprosjekt, 
understreker prosjektleder Anna-Lena 
Kjøniksen. 

Prosjektgruppen består per i dag av 
Kjøniksen, Kjetil N. Gulbrandsen, Bjørn 
Gitle Hauge, Birte Sjursnes og Inge Richard Eeg. 

Prosjektet startet opp i januar 2015. I løpet av første del av 2015 
skal fi re nye stipendiater være på plass. De neste tre årene skal 
stipendiatene drive prosjektet fremover i jakten på ny kunnskap, 

i samarbeid med en allerede etablert arbeidsgruppe av erfarne 
HiØ-ansatte samt et stort nettverk av renommerte nasjonale og 
internasjonale forskere. 

Leder for forsknings- og utviklingsutvalget ved ingeniøravde-
lingen, professor Anna-Lena Kjøniksen, sier prosjektet i høyeste grad 
er samfunnsmessig relevant. 

– Prosjektet vil føre til at man kan bygge mer energieffektive byg-
ninger, uten å gå på akkord med bygningens strukturelle styrke. Det 
vil også gi økt kunnskap om hva som påvirker den mekaniske styrken 
til mikrokapsler, noe som også er viktig for blant annet medisinske og 

farmasøytiske anvendelser samt for 
næringsmiddel- og kosmetikkindus-
trien, forteller hun. 

Prosjektet er knyttet til det plan-
lagte masterstudiet innen fremtidens 
energiteknikk og er relatert til passiv-
husteknologi. Kort fortalt er ideen å 
tilsette små mikrokapsler til betong. 
Disse mikrokapslene stabiliserer tem-

peraturen rundt en behagelig innetemperatur ved å ta opp varme 
når det er for varmt om dagen og frigi varmen når det blir kaldere 
utover dagen. 

Prosjektleder Anna-Lena Kjøniksen med (f.v.) Bjørn Gitle Hauge, Inge Richard Eeg, Kjetil N. Gulbrandsen og Trond Atle Drøbak. 

– Vi har det siste halvannet året arbeidet 
systematisk med å styrke forskningsaktiviteten 
og forskningsledelse ved Høgskolen i Østold, 
sier rektor Hans Blom.
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Høgskolen i Østfold eier sammen med Fredrik-
stad og Halden kommuner høgskoleinkubato-
ren Drivhuset Østfold AS (tidligere NyVekst AS). 
Østfold fylkeskommune er også bidragsyter. 
Drivhuset Østfold var i 2014 et tilbud hvor 
55 studenter og forskere fi kk et sted å samles 
for å videreutvikle prosjekter og nyetabler-
te selskaper. Virksomheten har en helhetlig 

tilnærming til innovasjon med fokus både på 
produkt innovasjon og tjenesteinnovasjon. 
I 2014 ble det inngått en samarbeidskontrakt 
som inkluderer medlemskap i organisasjonen 
Drivhuset Sverige, som er en studentinkubator-
organisasjon med kontorer ved 14 universite-
ter og høyskoler i Sverige. Solveig Østby Vitanza 
(bildet) er daglig leder i Drivhuset Østfold.

Prototyp for smarte hjem gav pris
Studentene Caroline Sofi e Olsen, Anders Skaalsveen og 
Martin Eskerud fra HiØs Avdeling for informasjonsteknologi 
fi kk prisen for årets studentprosjekt innen energi og IT under 
Fremtidskonferansen 2014.

Prosjektet til de tre IT-studentene beskrives som innovativt, struktu-
rert og fremtidsrettet.

UTMERKET OG OMFATTENDE STUDENTPROSJEKT
– Gruppens prosjekt utmerker seg med grundig bakgrunnsarbeid 
og tilknytning til eksisterende produkter og studier, samtidig som 
de har utviklet en omfattende prototype av et brukergrensesnitt for 
smarthjem, forteller Harald Holone, veileder for studentgruppen og 
førsteamanuensis ved Avdeling for informasjonsteknologi. 

Prosjektet «Controlling the Home – A user participatory approach 
to designing a simple interface for a complex home automation 
system» tar for seg en ny type brukergrensesnitt for å kontrollere 
komponenter i et smarthjem. 

Et smarthjem er et hjem hvor mange utstyrsenheter kobles 
sammen via et fl eksibelt grensesnitt slik at brukeren får oversikt 
og kontroll over utstyr i hjemmet. Et slikt brukergrensesnitt kan 
beskrives som en grafi sk løsning/kobling mellom brukere og ulike 
utstyrsenheter, særlig elektronisk utstyr som lys og varme, under-
holdningsapparater, kaffetraktere og vaskemaskiner.

– Prototypen er testet med brukere på en strukturert og kritisk måte, 
og gruppens rapport presenterer det hele på en utmerket måte, sier 
Harald Holone om prisvinnernes arbeid.

  
– Studentprisen var en hyggelig overraskelse. 
Den skaper defi nitivt motivasjon for det videre 
løpet med både utdanning og karriere, fortalte 
de tre vinnerne etter prisutdelingen.

Årets studentprosjekt 2014 innen energi og IT ble vunnet av Martin Eskerud (til venstre), Caroline Sofi e Olsen og Anders Skaalsveen.

DRIVHUSET ØSTFOLD ETABLERT
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Prototyp for smarte hjem gav pris

Vellykkede studentprosjekter

VELG SMART
Høgskolen i Østfold har hatt fl ere tusen elever på besøk under 
utdanningsmessene som har blitt arrangert på HiØs studiested i 
Halden de siste årene. I den anledning har mange elever fra videre-
gående skoler fått høre foredragene til Jo Ese. Foredragene hadde 
tittelen: «Velg smart: Fremtidens arbeidsmarked – og det norske 
utdanningssystemet».

Jo Ese er tilsatt ved høgskolens Avdeling for økonomi, språk og 
samfunnsfag

I 2014 har studenter fra Høgskolen i Østfold gjennomført 
spennende prosjekter i fylket. Studentene har samarbeidet 
med Borregaard, Sarpsborg kommune og Sykehuset Østfold.

I løpet av tre måneder har bachelorstudenter i industriell design 
ved Avdeling for ingeniørfag jobbet intensivt med prosjektene sine. 
Prosjektene har vært en del av faget interaksjonsdesign.

Resultatene, som ble fremført i en muntlig eksamen 6. desember, 
høstet gode tilbakemeldinger, og samarbeidspartnerne er positive til 
et videre samarbeid.

– Borregaard er interessert i et sterkere samarbeid med høgskolen 
i fremtiden, både i form av generelt samarbeid og nettverksarbeid, 
og i form av konkrete studentprosjekter, forteller høgskolelektor 
Daniela Blauhut ved Avdeling for ingeniørfag.

Samarbeidet med Sarpsborg kommune og Sykehuset Østfold skal 
fortsette med tanke på videreutvikling og realisering av student-
prosjektene.

PROSJEKT FOR BORREGAARD OG SARPSBORG KOMMUNE
Prosjektet for Sarpsborg kommune: Som en del av Sarpsborg kom-
mune og byens tusenårsjubileum i 2016 ville studentene her bidra 
på veien videre mot jubileumsfeiringen. Studentene Lena F. Toverød 
Olaussen og Marius Hannestad har tatt for seg interaktiv historiefor-

midling rettet mot innbyggerne, nasjonale og internasjonale gjester.
For Borregaard, et av verdens mest avanserte bioraffi nerier, ønsket 
fem studenter å se på forbedringsmulighetene i dagens radiokom-
munikasjon blant operatørene på Borregaard. 

Studentenes prosjektgruppe kom fram til et konsept som støtter 
både brukervennlighet, mobilitet og sikkerhet på Borregaards anlegg.

Bak fra venstre: Designstudentene Oddgeir Lund Johannessen, 
Odd Georg Eriksen og Håkon Torgrimsen, Borregaard HR-sjef Kari 
Strande og Borregaard fabrikkdirektør Ole Gunnar Jakobsen. Foran 
fra venstre: Designstudentene Karine Mile, Gitte Russøy Kalsvik og 
Trine Botten Karlsson.

Fra venstre: Prosjektleder Sarpsborg 2016 Simonett Halvorsen-Lange, designstudentene Marius Hannestad, 
Lena F. Toverød Olaussen og assistent Sarpsborg 2016 Marie Midtgård
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Studentene ved Høgskolen i Østfold innviet 200 nye student-
boliger på høgskolens område i Halden ved studiestart i 
august 2014.

Den store utbyggingen på Remmen i Halden er gjennomført i to 
byggetrinn. Høsten 2015 kan studentene innvie ytterligere to nye 
boligbygninger.

Også i Fredrikstad vil Studentsamskipnaden bygge nye student-
boliger i årene framover: I alt 180 nye studentboliger har Student-
samskipnaden i Østfold søkt om å få bygge ut på et 3 250 kvadrat-
meter stort område der Bjølstad barnehage i Fredrikstad lå tidligere.

OVER 500 NYE STUDENTBOLIGER I ØSTFOLD
Utbyggingen på Bjølstad er planlagt i samme miljøvennlige tre-
materialer som nå anvendes for å få totalt 354 studentboliger på 
plass i Halden. 

– Treverket kommer fra Østerrike, og badene er fra Italia, sier Dag 
Lislerud Midtfjeld, avdelingsleder for boligdriften i Studentsamskip-
naden i Østfold (SiØ).

SiØ har fokus på bærekraftig bygging. Dette er en av grunnene til 
at bæresystem av massivtre skal benyttes i prosjektet.

– Målsettingen har vært å skape enkle og rasjonelle studentboli-
ger til en fornuftig pris.

– Studentboliger har mange inn- og utfl yttinger, og det vil være 
store belastninger på overfl ater og forholdsvis hard bruk. Derfor er 
det også viktig å forstå materialenes livssyklus og velge materialer 
som er bestandige og tåler hard bruk over tid, tilføyer Dag Lislerud 
Midtfjeld.

Plassen mellom de fi re store hybelhusene blir til et felles uteom-
råde med fast møblering, grillplass osv. og vil kunne fungere både 
sommer som vinter.

Studentene prøver ut nye boliger i Halden: Her ser vi organisatorisk nestleder Mathias Aalstad Grønvoll 
sammen med politisk nestleder Kadi Pooriyan fra Studentparlamentet i Østfold.

ÅPEN DAG FOR INGENIØRUTDANNINGER
Nye biler fenger unge jenter og gutter. Det vet Høgskolen i Østfold 
etter å ha arrangert «Åpen dag» for elever i videregående og 10. 
trinn på ungdomsskolen i fl ere år. Da får ungdommene en omvis-
ning ved HiØs lokaler i Fredrikstad og et innblikk i hvordan det er 
å være ingeniørstudent hos oss. På bildet ser vi ingeniør student 
Bjørn Haugstad fra maskinstudiet informere om høgskolens bil-
prosjekter de siste årene. Også i 2015 blir en ny bil bygget av HiØs 
studenter ved Avdeling for ingeniørfag i Fredrikstad.

354 nye studentboliger i Halden
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Uro i Europa på dagsorden
– Vi må fortsatt arbeide for å sikre den freden våre beste-
foreldre så lenge kjempet for, sa president Anne Brasseur 
fra Europarådets parlamentarikerforsamling under sitt åpne 
foredrag ved Høgskolen i Østfold (HiØ).

Aktuelle konfl ikter i Europa var hovedtema under foredraget til Anne 
Brasseur ved HiØ.

I Aud Max, Halden, måtte hun også svare på fl ere spørsmål om 
uroen i Midt-Østen, spesielt i forhold til ISIS, kurdernes situasjon og 
de mange tusen som er på fl ukt.

President Anne Brasseur rakk også å si noe om hvor viktig det er å 
bekjempe rasisme.

FORESLÅR INTERNASJONAL DAG MOT RASISME
– Jeg oppfordrer parlamentarikere i alle land til å ta avstand fra rasis-
me, sa Anne Brasseur. 

Hun omtalte nazistpartiets oppslutning på 16 prosent under et 
lokalvalg i Athen nylig som meget betenkelig.

Anne Brasseur roste Norges innsats i Europa, og fi kk etter spørs-
mål fra HiØs Midt-Østen-ekspert Rania Maktabi anledning til å si 
at også de små landene i verden kan spille en betydelig rolle i den 
internasjonale storpolitikken framover.

  – Jeg vil foreslå at 22. juli blir en internasjonal 
dag mot rasisme, sa Anne Brasseur i sin tale 
til studenter, ansatte og andre frammøtte ved 
Høgskolen i Østfold.

Anna Brasseur fra Europarådets parlementarikerforsamling holdt et foredrag ved Høgskolen i Østfold den 10. september 2014.

KARRIEREDAGER VED HiØ POPULÆRE FOR FLERE
Kampen om kloke hoder er stor. Det merker Høgskolen i Østfold når vi ar-
rangerer karrieredager. Da er private og offentlige bedrifter på besøk i stort 
antall. – Vi er på jakt etter engasjerte pedagoger og lærere, sa næringsråd-
giver Therese Olavsrud fra Askim kommune under høgskolens karrieredag, 
hvor fl ere kommuner var til stede for å komme i kontakt med høgskolens 
lærerstudenter. Ialt 25 bedrifter fra Østfold var noen uker senere til stede 
på ingeniørstudentenes karrieredag for å få direkte kontakt med dem.
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EPOST: postmottak@hiof.no
TELEFON: 69 21 50 00
FAX: 69 21 50 02

POSTADRESSE:
Høgskolen i Østfold
Postboks 700, 1757 Halden

WEB: hiof.no
FACEBOOK: /hiofnorge
TWITTER: @hiofnorge
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Foto fra teaterpremiere i 2014 ved Akademi 
for scenekunst, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad


