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Mange vil studere 
ved Høgskolen i Østfold

NYE MULIGHETER: – I høgskolens videre satsing kobler vi utdanning, forskning og samarbeid med våre partnere nasjonalt og inter nasjonalt, 
sa HiØs rektor Hans Blom til statsminister Erna Solberg og de 100 frammøtte på IT-bransjetreffet i Haldens simulatorsenter.

Høgskolen i Østfold kan se tilbake på et aktivt år i 2016. 
Flere studenter enn noen gang ble tatt imot ved studiestart, 
antall mastergrader økte og en prosess med utvikling av 
doktorgradsløp ble satt i gang.

– Søkertallene og opptak til høgskolens studier økte betydelig fra 
2015 til 2016. I 2016 økte antall søkere som valgte HiØ som første
prioritet samlet for Samordna opptak og lokalt opptak med 22 prosent 
fra året før, sier rektor Hans Blom ved Høgskolen i Østfold. 

FLERE SØKERE FRA RESTEN AV LANDET
Høgskolen i Østfold har tradisjonelt vært et lærested med stor Østfold
dominans i søker og studentmassen. For ungdom i Østfold som ønsker 
høyere utdanning, er HiØ et naturlig førstevalg. HiØ har høy stabilitet 
fra år til år på de mest søkte studievalgene blant søkere med bosted i 
Østfold, og søkerlekkasjen skjer i hovedsak til studier høgskolen ikke 
tilbyr. Andelen søkere med bostedsadresse utenfor Østfold økte fra 28 
til 32 prosent fra 2015 til 2016. Dette tyder på at vi har en meget relevant 
studieportefølje og at vi tilbyr utdanning med god kvalitet. Det er de 
nettbaserte språkstudiene og yrkesutdanningene innen helsefag som i 
hovedsak trekker søkere fra andre deler av landet.

MASTERLØFT
– I 2012 hadde HiØ sju masterstudier, nå har vi tretten, og vi søker om 

godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) av 
ytterligere ett i 2017. Tidlig i 2016 fikk HiØ akkreditert Masterstudium i 
norsk i skolen. Nok en gledens dag ble det da NOKUT godkjente de to 
nye lærerutdanningene med masterfordypning i matematikk, norsk, 
engelsk og profesjonsrettet pedagogikk på både trinn 1–7 og 5–10 samt 
tysk på 5–10, sier rektor. 

HiØ fikk også akkreditert Masterstudium i avansert sykepleie ved 
kronisk sykdom høsten 2016. Dette var svært gode nyheter for Høg
skolen i Østfold og Avdeling for helse og sosialfag. Studiet er den første 
profesjonsspesifikke masteren for sykepleiere som tilbys i Østfold.

I desember mottok det første masterkullet i scenografi på Akademi 
for scenekunst sine vitnemål. Ansatte ved Akademi for scenekunst har 
i mange år vist at de er i stand til å skape noe nytt og samtidig opprett
holde høy kunstnerisk kvalitet. I 2017 søker HiØ NOKUT om ytterligere 
en akkreditering for et masterstudium innen skuespill.

– Studentene etterspør i økende grad muligheter for å fortsette med 
en mastergrad etter endt bachelorutdanning, dessuten er det mange i 
arbeidslivet som vil ha masterpåbygging. Dette behovet imøtekommer 
vi nå i mye større grad enn tidligere ved at antall mastergrader er for
doblet de siste fire årene. 

– Vi hadde i 2016 en økning i søkertall til de fleste masterutdanninge
ne. Økningen viser at det er interesse og behov for våre masterstudier 
og at vårt «masterløft» er et viktig bidrag til kompetanseheving både i 
Østfold og samfunnet for øvrig, utrykker rektor.
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DOKTORGRADSUTDANNING VED HiØ
I august 2016 lanserte rektor «Forskningsløftet» ved HiØ. Som en del av 
satsingen, startet en arbeidsgruppe arbeidet med å vurdere etable
ring av doktorgradsutdanning ved HiØ. Arbeidsgruppen anbefalte at 
høgskolen så på mulighetene for opprettelse av inntil tre doktorgrads
programmer med sikte på akkreditering i løpet av 4–6 år. Et enstemmig 
høgskolestyre vedtok 15. desember at dette skal ut redes og legges fram 
for styret i juni 2017.

– Med en godt utvidet mastergradsportefølje mener vi tiden er inne 
for å bygge videre på denne og opprette doktorgradsutdanning for å stå 
sterkere i konkurransen om ansatte og studenter. 

– Studentene kan da starte med å ta en bachelorgrad, fortsette med en 
mastergrad og til slutt ta en doktorgrad ved HiØ. Vi tilbyr i dag forsknings
basert utdanning i alle våre studier. Doktorgradsutdanning vil ytterligere 
styrke dette forskningsgrunnlaget. 

Gjennom doktorgradsutdanning vil vi styrke oss som forskningsin
stitusjon og tydeliggjøre for omverdenen innen hvilke fagområder vi er 
spesielt langt framme. 

EN KOMPETANSEINSTITUSJON FOR REGIONEN
Rektor forteller at høgskolen er opptatt av å være et naturlig sted for 
regionen å henvende seg for kompetanse. Derfor jobbes det aktivt med 
å synliggjøre høgskolens kompetanse overfor virksomheter som er på 
jakt etter kompetanse.

– HiØ har flere fora både på avdelingsnivå og institusjonsnivå der 
høgskolen er i tett dialog med samfunnet rundt oss om utvikling, 
innova sjon, forsknings og utdanningsmuligheter. Høgskolen har et 
utstrakt samarbeid med det regionale samfunns og arbeidsliv, både 
knyttet til utdanning og FoU. Dette bidrar til styrking og utvikling av 
studietilbudet og høgskolens forskningsaktiviteter. De fleste avdeling
ene har eksempelvis Advisory Board, som er et strategisk organ som 
legger til rette for dialog mellom avdelingene ved Høgskolen i Østfold 
og beslutningstakere fra samarbeidspartnere utenfor høgskolen.

– I tillegg legges det opp til at de fleste av våre studenter skal 

gjennomføre prosjekter sammen med relevante aktører i arbeidslivet i 
regionen. Disse prosjektene bidrar til samfunnsutviklingen. Eksempel
vis hadde Avdeling for ingeniørfag 62 bachelorprosjekter hvorav 51 ble 
utført for eksterne oppdragsgivere/bedrifter.

HØGSKOLEDIREKTØREN FORNØYD MED SKOLENS UTVIKLING
Høgskoledirektør CarlMorten Gjeldnes er fornøyd med at høgskolen 
har en god vekst.

– Ved hovedopptaket i juli, var det 28 prosent flere studenter som 
fikk studietilbud sammenlignet med 2015. Allikevel var det venteliste på 
38 av de utlyste studiene etter hovedopptaket, sier han.

Gjeldnes kan fortelle at andelen av unge i Østfold som tar høyere ut
danning, er lavest i landet (18 prosent). Men han understreker at når det 
gjelder folks vilje til å ta høyere utdanning, er derimot prognosen god. 

– Det er derfor mulig å heve utdanningsnivået i Østfold, og da er det 
opp til oss å tilby relevant utdanning som studiesøkere vil ha og har 
bruk for, sier han.

Høgskoledirektøren mener det er viktig med egen utdannings
institusjon i fylket. 

– Regjeringen har de siste årene arbeidet aktivt med å redusere 
antall institusjoner i universitets og høgskolesektoren. Som en stor 
institusjon med nærmere 7 000 studenter og 550 ansatte har vi valgt å 
fortsette som en selvstendig høgskole med et utdanningstilbud som 
regionen har behov for, sier CarlMorten Gjeldnes.

  – Mange av kandidatene fra vår høgskole blir boende 
i Østfold etter endt utdanning. Dette er viktig for 
arbeidslivet i regionen og bidrar til verdiskapning i fylket, 
sier høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes.

FLERE STUDENTER GIR BEHOV FOR NYE BOLIGER: – Dette er 
en gledens dag for studentene, høgskolen og Fredrikstad, 
sa byens ordfører Jon Ivar Nygård (t.v) da 202 nye student-
boliger ble innviet. Her står han sammen med høgskole-
direktør Carl-Morten Gjeldnes, Studentsamskipnadens 
styreleder Hege Rødsdalen og direktør Rita Hirsum Lystad.
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EUROPAS BESTE LÆREBOK
Christian Bjerke fra Høgskolen i Østfold fikk høsten 2016 prisen for 
årets beste lærebok i Europa. I oktober ble nemlig Belmaprisen delt 
ut på den europeiske bokmessen i Frankfurt til læreboken «Ordriket», 
som Christian har vært medforfatter av.

På bildet er det lærerutdanningens dekan Unni Hagen som gratulerer 
Christian Bjerke og Fagbokforlaget med Europas gjeveste lærebokpris. 

– Når man utvikler et så stor verk som «Ordriket», er vi avhengig av 
gode innspill fra lærere, skrev Fagbokforlaget som utgav boka.

Høsten 2016 godkjente NOKUT søknadene fra Høgskolen 
i Østfold om femårige lærerutdanninger. Dermed blir det 
oppstart av høgskolens masterbaserte grunnskolelærer-
utdanninger fra høsten 2017.

Stort team bak søknaden: – Takket være en genuin interesse og stor 
arbeidsinnsats fra våre ansatte, lyktes Høgskolen i Østfold i å vise at vi 

kan levere de nye femårige masterbaserte lærerutdanningene, sa en 
fornøyd rektor Hans Blom etter NOKUTs godkjenning.

Følgende medarbeidere har vært sentrale i utarbeidelsen av søk
nadene, fra venstre: Camilla Bjørke, Gro Telhaug, Christian Bjerke, Beth 
Linde, Åshild Søfteland, Benthe Kolberg Jansson, Karen Patrick Knutsen 
og Brit Wenche Svenhard. Andre sentrale medarbeidere som ikke var 
til stede da bildet ble tatt: Lena Tolfsen, Odd Tore Kaufmann, Marianne 
Maugesten, Berit Grønn, Kari Spernes og Kjersti Berggraf Jacobsen.

DETTE INNEBÆRER DE NYE MASTERGRADENE
De to grunnskolelærerutdanningene følger Forskrift om rammeplan for 
grunnskolelærerutdanningene 1.–7. trinn og 5.–10. trinn og Nasjonale 
retningslinjer for grunnskolelærerutdanning trinn 1–7 og 5–10. Dette 
innebærer at de som søker master i grunnskolelærerutdanning ved 
Høgskolen i Østfold, har følgende muligheter:
•  Master i grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn er en integrert femårig 

grunnskolelærerutdanning med mulighet til å velge norsk, matema
tikk, engelsk og profesjonsrettet pedagogikk som masterfag.

•  Master i grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn er en integrert fem årig 
grunnskolelærerutdanning med mulighet til å velge norsk, matema
tikk, engelsk, tysk og profesjonsrettet pedagogikk som masterfag.

En rose hver til medarbeiderne som bidro til høgskolens søknad om 
å starte 5-årige masterstudier for grunnskolelærere ved HiØ.

VEL OVERSTÅTT: Høgskolen feirer at NOKUT har godkjent 5-årige lærerutdanninger i Østfold.
Christian Bjerke (t.h.) åpnet kakefesten på vegne av de to avdelingene som stod bak søknaden til NOKUT.

5årige lærerutdanninger fra 2017
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Studenter overtok to grunnskoler
Hvis du vil bli lærer, finnes det bedre 
måter å lære skoleledelse og lærer-
yrket enn å overta all undervisning og 
skoleledelse en hel uke?

Unik praksis: To skoler i Halden ble overtatt 
av grunnskolelærerstudentene fra Høgskolen 
i Østfold fra 15. til 19. februar 2016:
•  Strupe ungdomsskole, med 17 klasser, er 

Haldens største grunnskole.
•  Gimle skole, med 300 elever fra 1. til 7. 

klasse, er Haldens nyeste barneskole.

HVA STUDENTENE KAN OG LÆRTE
– Studentene overtar skolene og får prøvd seg 
som lærere bare noen måneder før de selv 
skal ut i yrkeslivet. Dette innebærer å oppleve 
lærerhverdagen i praksis, med fullt ansvar 
for både elever, undervisning, teamarbeid, 
skolehjemsamarbeid og ledelse, sier Magne 
Skibsted Jensen. Han er høgskolens prosjekt
leder for denne første skoleovertakelsen blant 
grunnskolelærerstudentene.

LEDET ELEV- OG STUDENTPROSJEKT
«Vikingtida» var ukesprosjektet på Gimle. 

Ved Strupe ungdomsskole ledet de an 
medstudentene som skulle undervise og 
tilrettelegge for tre større elevprosjekter: På 
8. trinn «Om Halden i 2014», på 9. trinn om 
energi og på 10. trinn om personlig økonomi. 
Skoleovertakelsen blir oppsummert som et 
vinnvinnprosjekt for flere:

Studentene som ledet Strupe ungdoms-
skole: Malin Elise Strøm t.v., Marte Norum, 
Cecilie Berger og Karoline Ekeli Valen.

•  Studentene klarte seg selv, lærte mye og 
ville gjerne hatt enda en slik praksisuke.

•  Elevene gav ved avslutningen tydelig mel
ding om at lignende uker anbefales videre.

•  Skolenes faste lærere og ledelse fikk bruke 
uken på miljøbygging og skoleutvikling.

LÆRERUTDANINNGEN ÅR FOR ÅR
Grunnskolelærerutdanningen på 4 år er i 
grove trekk slik:
•  1. året har studentene fokus på elevenes 

læring og klasseledelse.
•  2. året står elevkunnskap sentralt – hvem 

er eleven, hvilket mangfold må ivaretas.
•  3. året handler mye om samhandling, 

entre prenørskap og skolen som organisa
sjon.

•  4. året er en blanding av fagstudium, profe
sjonsdager og fordypningspraksis.
Underveis får studentene undervisning, 

praksis, og de fordyper seg i flere skolefag.
– Under skoleovertakelsen skal studen

tene, som fungerende lærere eller ledere, 
vise at de kan være med på å drive skolen og 
undervisningen framover, sier Magne Skibsted 
Jensen.

LEARNING BY DOING: Cecilie, Caroline og Marius fikk 
prøve seg ei uke alene som lærere, klassekontakter og 
assisterende rektor ved Gimle skole i Halden.

REKTOR EI UKE MED ANSVAR FOR 400 ELEVER
God praksis: Elise Marie Molteberg var høgskolens første student som fikk være rektor ei hel 
uke for en barneskole. Hun ledet Gimle skole med 42 studenter og 300 elever.

– Dette har vært ei uke hvor vi virkelig har fått prøvd teori i praksis. sier Elise Marie Molteberg. 
Hun kommer fra Halden og gjorde 4. året på grunnskolelærerutdanningen ferdig våren 2016. Før 
jul i 2015 søkte hun om å få prøve seg som rektor på Gimle, ble intervjuet og fikk oppgaven!

– Selv om det er ganske mye å gjøre til tider, er det også veldig gøy og spennende. Dette er 
en fin utfordring som gir oss god læring til vårt kommende yrke, tilføyer Elise Marie Molteberg, 
som på bildet ledet an barneskolens brannøvelse en snørik vinterdag.
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Master i avansert sykepleie fra 2017

I oktober 2016 godkjente NOKUT søknaden til Høgskolen i 
Østfold om å etablere masterstudium i avansert sykepleie.

«Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom» er navnet 
på studiet som har fått tommel opp fra Nasjonalt organ for kvalitet i 
utdanningen (NOKUT) samt Kunnskapsdepartementet. 

Godkjenningen betyr at utdanningsprogrammet oppfyller de nasjo
nale kravene.

«Masterstudiet i avansert sykepleie ved kronisk sykdom vurderes å 
være et faglig interessant studietilbud med relevans for arbeidsliv og 
videre studier», heter det i tilsynsrapporten fra NOKUT.

«UNIK MASTER»
Akkrediteringen av masterstudiet var gode nyheter for Høgskolen i Øst
fold og vil være den første profesjonsspesifikke masteren for sykepleiere 
som tilbys i Østfold. Avdeling for helse og sosialfag tilbyr i dag et svært 
populært bachelorstudium i sykepleie, som kan vise til gode søker tall. 
Mastergradsstudiet som nå er godkjent, er blant annet et resultat av et 
ønske om å kunne gi et sammenhengende utdanningstilbud. Dagens 
sykepleiestudenter vil kunne søke seg direkte videre til masterstudiet.

– Vi vet at andelen mennesker med kronisk og kompleks sykdom 
øker og er estimert å øke i tiden fremover. Samtidig har politiske refor
mer, som samhandlingsreformen, medført at primærhelsetjenesten 

i større grad må ta ansvar for mennesker med mer komplekse syk
domsbilder enn før, sier HiØprofessor LarsPetter JelsnessJørgensen 
og tilføyer: – Masterstudiet blir relevant for dem som jobber i bredden 
av klinisk sykepleie. Vi ønsker å tiltrekke oss studenter fra andre regio
ner til dette masterstudiet, hvor praksis inngår som en del av studiet.

Professor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (t.h.) 
gleder seg til Høgskolen i Østfold åpner master-
studiet i sykepleie. Her sammen med student 
Robin Stävenborg utenfor Østfolds nye sykehus.

STUDIESTED FREDRIKSTAD FORNYET
Ved studiestart i august 2016 kunne Høgskolen i Østfold hilse 
alle velkommen til studiested Fredrikstad, hvor store deler av 
felles arealet var fornyet. – Her har vi laget fine møteplasser 
for flere, sier administra sjonssjef Jan-Lorang Brynildsen. 

– Nye og flyttbare møbler gir plass til flere, samt mer flek-
sibel bruk av høgskolens fellesareal.

Også høgskolens bibliotek, møterom og lokaler for IT- 
tjenester ble modernisert for å skape trivsel, rom for flere og 
nye aktiviteter.

Sykepleierstudentene ved Høgskolen i Østfold har praksis blant 
annet på sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien.
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Antall studiesøkere rekordhøyt

I juli sendte Høgskolen i Østfold tilbud om 
studieplass til 2 547 søkere da søkertallene fra 
Samordna opptak ble gjort kjent i april.

Dette er en økning på 28 prosent fra 2015.
Samtidig hadde høgskolen registrert 3 295 

søkere på venteliste i 2016, en økning på 15 
prosent i forhold til år 2015.

– Denne utviklingen er positiv for høg
skolen, sier høgskoledirektør CarlMorten 
Gjeldnes.

HØYT OPPTAK TIL HiØs GRUNNSTUDIER
– Det er fortsatt et stort press på våre studier 
innen helse og sosialfag, med svært lange 
ventelister. Dette til tross for en økning i antall 
studieplasser fra 2015 til 2016, sier høgskole
direktøren. 

– Det er gode opptakstall til barnehage
lærerutdanningene, og det er ventelister 
ved flere av årsenhetene ved Avdeling for 
lærerutdanning.

– HiØ har fortsatt svært gode opptakstall 
ved språk og økonomiutdanningene.

– Ved våre teknologiutdanninger er det 
også fremgang. Vi har totalt sendt ut 171 
flere tilbud via Samordna opptak og spesia
lordninger for ingeniørutdanningen i år enn 
i fjor. Dette fordeler seg på 101 flere tilbud til 
ingeniørutdanningene og 70 flere tilbud til 
datautdanningene.

– Samlet sett er opptaket svært godt. Vi ser 
en god utvikling på de fleste av våre studier. 
Det viser at vi er en populær høgskole i vekst, 
sier høgskoledirektør CarlMorten Gjeldnes.

I juli gav Høgskolen i Østfold tilbud om studieplass til 2 547 søkere, en økning på 28 prosent siden 2015. Foto: Erik Fossheim

Høgskolen i Østfold gjennomførte et rekordhøyt opptak sommeren 2016. 
15. april samme år hadde Høgskolen i Østfold mottatt ialt 3 330 søknader med 
grunnstudiene våre som førsteprioritet.

FLERE STUDENTER OG 8 TONN NYE BØKER:
Studentsamskipnadens bokhandler Odd 
Brendbekken fikk også i 2016 god sommertrim
da høstens nye pensumlitteratur skulle på plass.

Studentparlamentet er studentenes høyeste organ og består av to represen tanter 
fra hver av høgskolens avdelinger. I løpet av året bidrar Studentparlamentet 
sammen med studentrådene til flere aktiviteter ved Høgskolen i Østfold. 

Blant annet er Fadderordningen ved studiestart et tiltak i regi av Student-
parlamentet som er veldig viktig for å gi alle nye studenter en sosial og fin inngang 
til sin studietid i Halden og Fredrikstad. Over 100 studenter stiller som faddere.

På bildet er det studentleder Fredrik Skjerve (t.v.) som har invitert alle studen-
ter på kakedag, der studiepolitikk og annet som opptar studentene diskuteres.

AKTIVE I STUDENTDEMOKRATIET
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VANT STUDENT-EM I DESIGN AV NY BIL
11 studenter fra Høgskolen i Østfold vant i London prisen for beste bildesign under 
det europeiske studentmesterskapet Shell Eco Marathon i 2016.

Studentene fra Avdeling for ingeniørfag i Fredrikstad reiste til London for å delta 
i den årlige Shell Eco Marathon. Totalt sett kjørte bilen 126 km på én liter altenativt 
drivstoff. Det var forøvrig den eneste bilen produsert i Norden som klarte å gjennom-
føre løpet, en bragd høgskolen er stolte av i forhold til kort test- og produksjonstid.

Juryen for beste design skriver: «Team UC SHELL ECO won because their design 
was as close to the standards of a real production car as possible, which is a true 
reflection of the UrbanConcept category.»

Den 3. november 2016 startet HiØ en helt 
ny mentorordning basert på konseptet fra 
Natter galen, nå med velferdsviterstudenter 
som mentorer for voksne deltakere i intro
duksjonsprogrammet ved NAV Sarpsborg.

Ingen andre høgskoler i Norge eller 
Europa driver slik mentorordning for voksne 
i dag.

FÅR ØKT KULTURELL KOMPETANSE
– Vi har stor tro på at mentorordningen kan 
bidra til å korte ned tiden det tar for unge og 
forholdsvis nyankomne innvandrere å komme 
i utdanning eller arbeid. Det ligger mye gjen
sidig læring i samværet mellom studenter og 
innvandrere, sier Anne Margrethe Glømmen, 
fagansvarlig ved Høgskolen i Østfold.

– Mentorene vil gjennom tiden de tilbrin
ger med deltakerne, få økt sin kulturelle 
kompetanse, noe som er viktig å ta med seg 
inn i arbeidslivet. Deltakerne på sin side vil 
få innblikk i norsk studentliv og arbeidsliv og 
tilegne seg nyttig kunnskap om hvordan dette 
fungerer, forteller Glømmen.

– Det er også positivt at de får et innblikk 
i mentorens liv som student og et positivt 
møte med Høgskolen i Østfold, sånn at de 
blir inspirert og motivert til selv å studere, 
sier hun.

Mentorordningen for voksne innvandrere 
er et prøveprosjekt med 12 frivillige studen
ter fra bachelor i arbeids og velferdsfag og 
24 deltakere på Introprogrammet til NAV 
Sarpsborg.

DRØM BLE VIRKELIGHET
Mentorordningen Nattergalen startet i 1997 
som et pilotprosjekt på Malmö högskola og er 
i dag en del av praksis for barnevernsstuden
tene ved HiØ.

HiØ er nå i sitt 9. år med mentorordnin
gen Nattergalen, hvor barnevernsstudenter 
er mentorer for barn med minoritetsbak
grunn 2–3 timer per uke fra oktober til mai. 
Målgruppen er primært barn med minori
tetsbakgrunn i alderen 8–12 år, men det er 
også åpnet opp for at tenåringer kan søke 
mentorordningen.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har 
evaluert ordningen og gir tommelen opp for 
videre drift. De mener at ordningen bidrar 
til at studentene blir mer kultursensitive. De 
 mener også at de blir bedre på å kommuni
sere med barn og lærer mye av å ha regel
messig kontakt med barn over tid.

Unik ordning: Gjennom egen mentorordning skal studenter og innvandrere 
lære av hverandre.

LÆRER HVERANDRE Å KJENNE: Gjennom en egen mentorordning møtes studentene fra HiØ, Crister Walter og Farah 
Abbas fra venstre, og deltakerne i introduksjonsprogrammet til NAV Sarpsborg, fra høyre Fimi Youssef, Delvin Sharro, 
Abdulrahman Alamin og Salih Mahmoud. De har allerede avtalt flere møter fremover.

Unik mentorordning
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TRE NYE STIPENDIATER
Tre nye stipendiater ved Høgskolen i Østfold presenterte sine 
forskningsarbeider på seminaret «Skole, kunnskap og læring» (SKuL). 
Det ble arrangert i 2016 fordi «Kunnskapsutvikling for 5-årig lærer-
utdanning» er et av høgskolens tre faglige satsingsområder.

På bildet (f.v.): Sanna Forsström, Hege Mandt og Linda Evenstad 
Emilsen. Sanna Forström forsker på «Programmering i mate matikk -
under visningen». Hege Mandt har kalt sitt forskningsarbeid «Å bli en 
god matematikklærer». Linda Evenstad Emilsens forskningsarbeid 
har tittelen «Flerspråklige barn og andrespråksinnlæring».

Å formidle forskning anses som en samfunnsplikt. Under-
søkelser på landsbasis viser at kun en liten andel forskere 
bruker tid på å formidle. HiØ ønsker å bidra til at flere byr på 
sin kunnskap.

Rektor Hans Blom åpnet høgskolens «Program for fremragende 
forskningsformidling» for 13 deltakere den 12. oktober 2016.

– Hensikten med programmet er å gi verktøy, kunnskap og ferdig
heter som gjør dere enda bedre i stand til å formidle forskningsbasert 
kunnskap til samfunnet rundt oss, sa rektor til de utvalgte forskerne i 
sin åpningstale.

– Et av delmålene til høgskolen er at den forskningen dere utfører, 
skal bli kjent blant folk flest – ikke bare i Østfold, men i hele landet og 
også internasjonalt. Konkurransen om studenter og ansatte blir stadig 
tøffere i universitets og høgskolesektoren, og da blir det enda viktigere 
å være godt synlig og delta i samfunnsdebatten, sa rektor.

HVORFOR SKAL FORSKERE FORMIDLE?
Marianne Aasen, medlem i forskningskomiteen på Stortinget, gjestet 
HiØ og åpningen av Program for fremragende forskningsformidling.

– Forskningen skal redde verden. Vi trenger utdanning og forskning. 

Forskere skal med sin forskningsformidling bidra til debatter og disku
sjoner, og de skal bidra med fagbøker, innledet Marianne Aasen.

– Kunnskap er verdiløs når den ikke deles. Forskningsformidling kan 
bidra til rekruttering. Den skal være nyttig og bør forenkles for at folk 
skal forstå, sa Marianne Aasen.

– Det å formidle forskningen man bedriver, er en del av samfunns
oppdraget til høgskoler og universiteter. De skal bidra med forskning, 
undervisning, innovasjon og formidling, sa Aasen.

Programmet startet opp første gang høsten 2015, etter forslag fra 
Formidlings og samfunnskontaktutvalget. Nå er andre kull i gang med 
sitt program, som går fra oktober 2016 til juni 2017.

– Hensikten med programmet er å gi dere verktøy, 
kunnskap og ferdigheter som gjør dere enda bedre 
i stand til å formidle forskningsbasert kunnskap 
til samfunnet rundt oss, sa Hans Blom, rektor ved 
Høgskolen i Østfold.

Fremragende formidlere
TRENES I FORMIDLING: Foredragsholder Henrik Svensen (t.v.) sammen med høgskolens forskere Mats Persson, Joakim Karlsen, Steffen 
Tangen, Erna Haug, Jon Løkke, Maja Michelsen, Hans Blom (rektor), Kirsti Lauvli Andersen, Kristin Hagemann og Harald Borgebund.
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Legger til rette for toppidrettsutøvere

UNGT ENTREPRENØRSKAP
Får ros fra NHO: Høsten 2016 startet ukeskurs i entreprenørskap for 
HiØs grunnskolelærerstudenter. Næringslivets Hovedorganisasjon 
roser tiltaket: «Høgskolen i Østfold viser hvordan det skal gjøres.»

Bildet viser KURS 1 UKE med entreprenørskap i praksis. Her ser vi 
noen av høgskolens grunnskolelærerstudenter (GLU 1–7) samlet på 
Remmen med «Utvikling av lokalsamfunnet» som tema. 

«Entreprenørskap i skolen» er et samarbeidsprosjekt mellom 
høgskolens Avdeling for lærerutdanning og Ungt Entreprenørskap 
Østfold. 

Høgskolen i Østfold har lang erfaring med å legge til rette for 
toppidrettsutøvere som vil studere ved siden av sin sports-
lige karriere.

Høgskolen i Østfold og Østfold Idrettskrets har helt siden midten av 
90tallet hatt en egen toppidrettsavtale som legger til rette for utøvere 
på toppnivå som ønsker å studere. Denne avtalen har bidratt til at 
studenter etter en vurdering har fått tilrettelagt utdanningen sin ved 
høgskolen.

SKAL INSPIRERE BARNAS KREATIVITET
– HiØ har på årsstudiet i idrett i år seks toppidrettsutøvere som får 
tilpasset undervisning i henhold til toppidrettsavtalen, sier høgskolens 
fagansvarlig i kroppsøving og idrett, Ole Sveen (på bildet innfelt over). 

Avtalen omfatter både individuelle utøvere og lagidrettsutøvere på 
internasjonalt og nasjonalt nivå, for eksempel fra idretter som friidrett, 
orientering, ishockey, fotball og håndball. 

Sveen kan fortelle at noen toppidrettsutøverne som studerer idrett 
ved HiØ, går videre med andre studier ved Høgskolen i Østfold eller 
søker seg til Norges idrettshøgskole, noen tar medisinstudier og enkelte 
ønsker å bli fysioterapeuter.

– I all hovedsak handler avtalen om å legge til rette for at 
toppidretts utøvere kan søke om tidlig opptak og tilrettelegging 
under veis i studiet.

KAN FÅ OLYMPIATOPPEN-SENTER PÅ KRÅKERØY
Tirsdag 8. november 2016 ble det i Fredrikstad avholdt pressekonfe
ranse der Østfold Idrettskrets la frem sitt forprosjekt for etablering av 
et mulig Olympiatoppen Øst.

Det fremgår av rapporten at det er avgjørende med tilhørighet til 
eksisterende miljøer med kompetanse, og her pekes det konkret på 
Høgskolen i Østfold og Idrettsmedisinsk testlaboratorium på Værste, 
Wang toppidrettsgymnas samt byggingen av et nytt Frederik II med 
tilhørende flerbrukshall på Kråkerøy.

STUDERER VED SIDEN AV TOPPIDRETTEN: På styrkerommet på studiested Halden ser vi fra 
venstre Jens Kristian Lillegrend (Ishockey Sparta), Preben Indrebø (håndball Halden og 
Sarpsborg), Miriam Sæter (håndball) og Herman Blystad (fotball, FFK).
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HAR FORSKET PÅ BARNS BRUK AV INTERNETT

Høsten 2016 lanserte rektor Hans Blom 
det han omtalte som «Forsknings-
løftet» ved Høgskolen i Østfold. Som 
en del av satsingen er høgskolen i gang 
med å utrede egne doktorgradsløp.

En arbeidsgruppe har i høst utredet mulig
hetene for å opprette doktorgradsutdanning 
ved HiØ.

– Kunnskapsdepartementet (KD) legger 
vekt på forskningsbasert utdanning. Det blir 
derfor stadig viktigere at ansatte i universi
tets og høgskolesektoren blir dyktigere 
forskere, sier rektor Hans Blom.

SVARER PÅ UTFORDRINGEN
– KD har utfordret oss på at vi må bli bedre 
på vitenskapelig publisering og omfanget av 
ekstern finansiering av forskning. Et av tiltak
ene for å oppnå dette mener jeg er å etablere 
ph.d.program ved HiØ, sier rektor.

– Dette innebærer et betydelig arbeid med 
akkreditering, hvor Nasjonalt organ for kvali
tet i utdanningen (NOKUT) vil vurdere om HiØ 

har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å 
veilede ph.d.studenter, forklarer han.

FLERE GRUNNER TIL Å SATSE
– KD måler oss med samme styringspara
metere som universitetene, og HiØ vil 
konkurrere på like vilkår. Som andre har også 
vi ambisjoner om å drive forskning på et 
høyt nivå, og det kan HiØ gjøre ved å bygge 
ph.d.program på akkrediterte masterpro
gram, forteller rektor.

Stipendiater må ha en masterutdanning 
eller tilsvarende som grunnlag for å delta i en 
ph.d.utdanning. HiØ har økt antall master
program betydelig de senere årene, tretten er 
nå akkreditert, og antallet vil øke de nær
meste årene.

Rektor mener tiden er moden for at HiØ 
søker akkreditering for ett eller flere doktor
gradsprogram.

– Vi håper at akkrediteringssøknader 
vil doku mentere at høgskolen har robuste 
fagmiljø som kan styrke grunnutdanningenes 
faglige aktiviteter og bidra til at HiØ hele tiden 

Hans Blom er fornøyd med rapporten om ph.d.-satsing som 
forskningsdirektør Øystein Johnsen har ledet arbeidet av. 
Rektor mener HiØ er klar for slik satsing og faglig utvikling.

oppfyller tilsynsforskriftens krav på master 
og ph.d.nivå, sier Blom.

Forskningsdirektør ved HiØ, Øystein John
sen, som har ledet doktorgradsutredningen i 
høst, tilføyer:

– Etablering av doktorgradsutdanning 
vil kunne bidra til å bygge en sterkere 
forskningskultur ved HiØ. Høgskolen tren
ger økt vitenskapelig publisering. Det er 
videre en forutsetning for å oppnå ekstern 
finansiering av forskning og utvikling at de 
fagansatte er medlemmer i aktive forsker
nettverk og dokumenterer ledelse av og/
eller deltagelse i forskningsprosjekter, sier 
Øystein Johnsen.

Arbeidsgruppen ved HiØ leverte sin 
rapport 1. desember 2016. I rapporten 
anbefaler de at HiØ utreder opprettelse 
av inntil tre ph.d.-program våren 2017 
med sikte på akkreditering i løpet av en 
periode på 4–6 år.

Vil ha doktorgradsløp ved HiØ

Ny doktorgrad: Maja Michelsen har sett på hvordan 
barn håndterer sin egen virkelighet ved hjelp av tekst 
og teknologi. Dette gir viktig innsikt i måter å være 
barn på i dagens samfunn.

I sin avhandling undersøkte Maja Michelsen åtte 
barns digitale og fritidsforankrede læringskultur. 
Disse åtte barna, som er i alderen 9–12 år, har pekt ut 
viktige tekster og tekstlige aktiviteter i egen hverdag. 
Michelsen har dokumentert barnas tekstbruk ved 

hjelp av intervjuer, hjemmebesøk, fotografier og 
web-opptak.

Som førstelektor på lærerutdanningen ved Høgsko-
len i Østfold har hun synspunkter på skolens rolle når 
det gjelder barns bruk av internett.

– Det er viktig at en lærer har kjennskap til barns 
tekstkompetanse slik den utvikles på fritida, blant an-
net fordi det er denne tekstkompetansen som barna 
tar med seg inn i klasserommet, sier Maja Michelsen.
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 2014 2015 2016

Antall søkere totalt  15 903 18 125 21 423
Antall primærsøkere 4 354 5 541 6 003

Opptak 2 632 2808 3 101

Antall studenter (bevilgningsfinansierte) 5 195 5 306 5 613
 – av disse: antall studenter i masterstudier 562 561 511

Antall studenter – videreutdanninger
 – Vår 690 920 795
 – Høst 684 721 360

Studiepoeng pr. student 43,5 43,2 43,8

Antall fullførte studieprogram (bevilgningsfinansierte) 1 448 1 395 1 487

Antall utvekslingsstudenter
 – Ut 66 63 100
 – Inn 90 72 99

Antall utenlandske studenter 446 455 449

Vitenskapelig publisering
 – antall tellende publikasjoner 141 113 166
 – antall publiseringspoeng 106,0 97,7 137,1

STUDENTER

ANSATTE OG ØKONOMI
 2014 2015 2016

Antall ansatte totalt 509,7 517,3 531,4

Ansatte i faglig virksomhet  327,7 339,7 348,1
– antall professorer og dosenter 26,6 36,7 40,1
– antall førstestillinger for øvrig 118,5 120,9 127,7
Ansatte i administrasjon/støttetjeneste 182,0 177,6 183,3

Driftsinntekter – mill. kr 600,3 627,6 646,8
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Prisvinner bak flere nye ITbøker

HØGSKOLENS FORSKNINGSENHET
Høgskolen i Østfold etablerte i 2016 en forskningsadministrativ enhet. Den 
ledes av forskningsdirektør Øystein Johnsen, som ble ansatt 5. september 
2016. Bildet viser de fire personene i høgskolens nye forskningsadminis-
trative enhet, fra venstre Kjell Ove Kjølaas, Audun Amundsen, Øystein 
Johnsen og Else Norheim. I 2017 utvides enheten med to rådgivere.

Den forskningsadministrative enheten vil ha ansvar for:
• å bidra til utvikling av høgskolens overordnede forskningsstrategi
•   administrativ tilrettelegging, koordinering og oppfølging av høgskolens 

FoU-virksomhet og rapportering av høgskolens aktivitet innen området.

Gjennom sitt arbeid med data-
sikkerhet spesielt og formidling av 
forskningsbasert IT-kunnskap generelt 
har Tom Heine Nätt klart å sette Høg-
skolen i Østfold på kartet. 

For dette arbeidet ble Tom Heine Nätt tildelt 
Høgskolen i Østfolds formidlingspris 2016.

– Tom Heine Nätt har gjennom sitt formid
lingsarbeid klart å gjøre datasikkerhet aktuelt 
og forståelig for folk flest, sa HiØs rektor Hans 
Blom under prisutdelingen.

POPULÆR LÆRER OG IT-FORFATTER
Formidling av forskningsbasert kunnskap til 
allmennheten er et viktig samfunnsoppdrag 
for undervisnings og forskningsansatte ved 
universiteter og høgskoler.

I så måte må CV’n til Tom Heine Nätt sies å 
være aktuell, spennende og omfangsrik:

Han regnes blant «faste foredragsholdere» 
når landets ITlærere i videregående skoler 
samles.

I 2015 var han med på å utgi boka «Data
sikkerhet – Ikke bli svindlernes neste offer». 

I 2016 var han med på å utgi tre bøker for 
videregående skoler, to basisbøker om IT og 
en bok om «Programmering i JavaScript».

Samme år ble han nominert av studentene 
ved HiØs Avdeling for informasjonsteknologi 
til Morgenbladets kåring av landets beste 
forelesere: «En utrolig god foreleser som gjør 
selv det tørreste stoffet interessant. Vi trenger 
flere forelesere med slike taleevner.»

Våren 2017 kommer så boka «Web 
utvikling», som handler om å lage nettsider.

– Boka om Java Script er primært for videre
gående skoler, men vil også bli brukt som en 
del av innføringskursene i programmering på 
høgskoler og universiteter, sier Tom Heine.

PRISEN MOTIVERER TIL NY INNSATS
– Jeg synes det er flott at høgskolen også 
har som en del av sine oppgaver å opplyse 
folk som ikke er studenter, om de temaene 
vi jobber med. Dette er veldig viktig og noe 

HEDRET MED PRIS FOR FORMIDLING: Tom Heine Nätt 
har de senere årene skrevet en rekke IT-bøker for
elever i videregående skoler i Norge.

som samfunnet behøver. Det er jo fantastisk 
å ha en jobb der arbeidsgiver ikke bare legger 
til rette for, men også viser at de verdsetter 
denne typen aktivitet, sier Tom Heine Nätt.

– Spesielt innen datasikkerhet er dette 
viktig, da det faktisk er ganske få aktører som 
arbeider med å opplyse vanlige brukere om 
de farene som er der ute. Som regel består 
opplysningen av å omtale helt konkrete saker 
som ofte alt er forbi når de når mediene. 
Derfor er det viktig at vi som utdannings
institusjon kan ta en rolle med å bedrive litt 
opplæring slik at brukerne selv blir i stand til å 
avsløre nye svindlere og farer.

FAKTA OM FORMIDLINGSPRISEN
Formidlingsprisen, som deles ut årlig ved 
Høgskolen i Østfold, er på kr 10 000 og 
overrekkes med et diplom. Ved utvelgelse av 
prisvinner vektlegges:
• Faglig eller kunstnerisk kvalitet
• Allsidig bruk av kommunikasjonskanaler
• Formidling overfor ulike målgrupper.
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Scenekunstutdanninger i 20 år

FRA DUKKETEATER TIL MASTER I SCENOGRAFI
– Akademi for scenekunst har gjennom sine 20 år vært fylt med gründerånd, 
entusiasme og kunstnerisk mot. Mona Wiig dro det hele igang. Og uten 
dukke teaterprosjektet hadde ikke dagens Akademi for scenekunst eksistert.

Slik innledet Anne-Berit Løland den fire dager lange bursdagsfestivalen 
og åpnet den med et «dukketeaterfyrverkeri» for innendørs bruk (bildet). 

Anne Berit Løland er administrativ leder for Akademi for scenekunst, som 
åpnet nye lokaler i 2011 på Kråkerøy. Der utdannes det nå skuespillere og 
scenografer via to bachelorutdanninger. I tillegg kunne akademiets master-
studium i scenografi uteksaminere sine første kandidater før jul i 2016.

Akademi for scenekunst markerte sine 
første 20 år i Fredrikstad med 40 ulike 
arrangementer.

– Akademiet har utdannet 160 scenekunst nere 
i løpet av sine første 20 år. Om noen måneder 
uteksamineres våre første masterstudenter i 
scenografi, sa administrativ leder Anne Berit 
Løland da hun åpnet 20årsfestivalen.

«FORTJENER Å BLI BEDRE KJENT»
– Akademi for scenekunst betyr mye for Fred
rikstad. Allerede i 1991 var kommunen med 
på å gjøre dukketeaterprosjektet til forløper 
for et akademi som nå i voksen alder fortjener 
å bli bedre kjent lokalt, nasjonalt og interna

sjonalt, sa byens ordfører JonIvar Nygård 
under festivalens åpning på Litteraturhuset i 
Fredrikstad.

«AKADEMIET ER EN PERLE»
Høgskoledirektør CarlMorten Gjeldnes har 
besøkt flere av studentenes forestillinger og 
sa i sin hilsningstale at han er imponert over 
Akademi for scenekunst.

– Studentopptaket for 2016 taler for seg. 
Akademiet hadde 309 søkere fra 50 ulike 
land til 14 studieplasser, hvorav 99 stilte på 
opptaksprøver for egen regning. «Akademiet 
er en perle», sier en tidligere student i dagens 
avis. Det er jeg enig i, sa høgskoledirektør Carl 
Morten Gjeldnes.

Akademiets
skuespiller- og

scenografistudenter.
I 2016 fikk de flere fine

anledninger til å vise
seg fram.

– Studentene ved Akademi for scenekunst 
bidrar i omfattende grad til kunstnerisk 
utviklingsarbeid og forskning, både i Norge og 
utlandet, sa Gjeldnes. 

DUKKETATER FOR BARN
Akademi for scenekunst var synlig flere steder 
i Fredrikstad under feiringen.

Blå Grotte var fullsatt da akademiet fram
førte et eventyr med både folk og dukker på 
scenen i Fredrikstad sentrum.

Høgskolen i Østfold overtok Stiftelsen Norsk 
Dukketeater Akademi i 1996, og navnet ble 
endret til Akademi for figurteater. Høsten 1996 
startet de første studentene. I 2003 ble navnet 
endelig endret til Akademi for scenekunst.
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Læring for livet i Afrika

UNIK SKOLEPRAKSIS: «En fantastisk reise er over», skriver ti av 
høgskolens lærerstudenter etter å ha fått oppført en helt ny 
skolebygning i Malawi. Disse to sidene viser student Maud 
Johannessens bilder fra deres unike praksis i Afrika.

Ti studenter fra Høgskolen i Østfold besøkte Malawi fem uker vinteren 
2016.

Skolene i landets hovedstad har tre til fem tusen elever, få lærere, 
stor mangel på utstyr og oppimot 150 elever i hver klasse. 

– Likevel tar skolene i et av verdens fattigste land imot norske studen
ter med åpne armer, skriver Maud Johannessen på sin fotoblogg.

OPPLEVELSE FOR LIVET
Også i 2016 viste lærerstudentenes blogg fra Malawi hvorfor utdanning 
er beste måten å få folk ut av fattigdom, slik Nelson Mandela lærte oss.

Grunnskolelærerstudentene Karoline Henriksen fra Oslo og Martin 
Røsholdt fra Fredrikstad fikk undervise elevene fra Chatuwa School i 
Malawi. Bildet på neste side viser hvorfor skolen trenger flere lærere, 
klasserom og pulter: På varme dager kan svale gulv kjøle litt ned, men er 
ugunstig å sitte på i lengden – mange unge skolejenter får blærekatarr.

VIKTIG INTERNASJONALT SAMARBEID
Hvert studentkull som har reist fra Østfold til Afrika, stiller godt forbe
redt – på flere vis enn å ha skaffet seg riktige vaksiner før avreise.

Allerede før jul merker studiested Halden at nye studenter skal på 
tur, fordi blyanter og annet ubrukt skolemateriell samles inn. Likeså går 
vaffeljernene varme for å samle inn penger nok til nye skolebygninger.

I Afrika har HiØs studenter arrangert fotballturneringer sammen med 
elevene i Malawi. De har besøkt den norske ambassaden. Og de fleste 
HiØstudentene har nå safariatur i Zambia inkludert i sine studielån.

STUDENT MAUD SIN BILDERAPPORT PÅ BLOGG
Maud Johannessen var 20 år da hun som lærerstudent reiste fra Norge 
til Malawi. I løpet av sine fem uker i Malawi fotograferte hun og skrev 
blogg som ble lest av hennes mange medstudenter hjemme i Norge.

Hennes fine reportasjebilder på disse to sidene forteller mye om nye 
erfaringer og viktig ny kulturkunnskap som studentene får på en slik tur.

– Jeg hadde dessverre ikke med meg noe proft kamera, men er 
veldig fornøyd med min studentpraksis, uttalte Maud til høgskolens 
nettavis da hun kom hjem til Norge. På bildet til høyre er hun omkran-
set av sine afrikanske elever. Foto: Karoline Henriksen

«BLIR BEDRE LÆRERE AV DETTE» Høgskolen i Østfold har sendt 
studenter til Malawi for å lære mer om sykepleie, ingeniørfag 
og hvordan det er å undervise i ett av verdens fattigste land.

Nevnte sitat stod i Fredriksstad Blad våren 2006, da en av re-
porterne som fulgte HiØs studenter og lærere, skriver følgende: 

«Reiselederen deres har vært Odd Eriksen fra Avdeling for 
lærerutdanning. Han har vært i Afrika mange nok ganger til å vite 
at slike turer gir studentene et rikt faglig og personlig utbytte.»

LÆRING FOR LIVET: Karoline Henriksen studerer 
ved Høgskolen i Østfold for å bli grunnskolelærer. 
I Malawi fikk hun erfaringer som hun tar med seg 
videre til norske skoler.

– I år samlet studentene inn 50.000 kroner og bygget 
klasserom på en av skolene i Malawi. Dette som 
takk for oppholdet, sier Odd Eriksen fra Avdeling for 
lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold.
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Tolv år i et av verdens fattigste land
16. januar 2016 reiste ti lærerstuden-
ter fra Østfold til Lilongwe, hoved-
staden i Malawi. – Dette er 12. året til 
HiØ her. Slik internasjonal praksis er 
viktig for å gi studenter innsikt i de 
utfordringer barn har i land med lav 
levestandard og vanskelige oppvekst-
vilkår, sier Odd Eriksen, høgskolens 
fagansvarlig og reiseleder mange av 
disse årene.

– Vi ser at en slik innsats for elever i Malawi 
får stor innvirkning på studentene. De vokser 
med oppgavene, og innsatsen deres er viktig 
for skolene vi har samarbeidet med i tolv år. 

Fra 2004 til 2016 har vi bidratt til at cirka 
150 norske lærere kan dele den viktige er-
faringen det er å ha undervist fem uker i et 
av verdens fattigste land, sier Odd Eriksen.

– Høgskolens studenter lærer noe om 
bakgrunnen til elever som de kan møte også i 
Norge, fordi verdens befolkning er i bevegelse. 

TRANGT OG LÆRERIKT: Karoline fra Oslo og Martin fra Fredrikstad underviser her en «liten» klasse på 60–70 elever.  
Snaut halvparten har pulter.

Glede, samhold og stort engasjement er det i rikt monn også blant skolebarna i Malawi. Alle foto: Maud Johannesen, lærerstudent ved HiØ

STUDENTER SAMLET INN PENGER
TIL FLERE NYE SKOLEBYGNINGER
Lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold og Kjølberg skole i Fredrikstad sam-
arbeider med fire skoler i Lilongwe. I løpet av tolv år har de bidratt med flere nybygg, 
 mange hundre pulter, klær, bøker og framfor alt – viskelær og fargeblyanter. Skole-
barna i Malawi blir svært glad når de får tegne på ordentlig for første gang i sitt liv.

– De grunnskolene vi samarbeider med, heter Chandkandwe, Mwenyekondo, 
 Chinsapo og Chatuwa, sier Odd Eriksen fra HiØs Avdeling for lærerutdanning.

– Både elever og lærere har store utfordringer. Skolen trenger pulter, lærebøker, 
blyanter, viskelær og alle andre vanlige skolesaker, tilføyer førstelektoren.

– Et globalt perspektiv på utdanning er vik
tig for alle lærere. Alle lærerstudenter burde 
hatt en slik praksiserfaring. Det får vi ikke til, 
men vi gjør det mulig for noen å reise, og de 
bidrar med informasjon og erfaringer til med
studenter i etterkant. Dette er en viktig del av 
vår internasjonale profil i lærerutdanningene. 

– I 2016 har vi også sendt fire studenter 
fra praktiskpedagogisk utdanning til seks 
ukers praksis i Thailand, sier Odd Eriksen fra 
Avdeling for lærerutdanning.
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Hver minste designdetalj betyr noe

Ingeniørstudent Helene Ekroth Svarød falt for industriell 
design på grunn av detaljene. Ved Høgskolen i Østfold har 
hun designet en treningshanske.

Helene Ekroth Svarød fra Halden jobbet egentlig som blomster
dekoratør da hun innså at hun ville prøve noe nytt. Våren 2016 fullførte 
hun sin ingeniørbachelor i industriell design ved HiØ.

– DESIGN ER VIKTIG
– Jeg hadde aldri hørt om det før. Men da jeg leste om studiet, vekket 
det stor interesse med én gang. Jeg liker at det er både realfag og de
sign. Aller mest liker jeg det kreative, forteller hun. Og legger til:

– Jeg blir ofte spurt om hva studiet går ut på, og syntes det kan være 
vanskelig å forklare. Men jeg har fått bedre forståelse for hvor viktig de
sign er. I industriell design handler det ikke bare om at det skal se pent 
ut. Det skal være funksjonelt og brukervennlig. 

– Hvis man umiddelbart forstår hva man skal gjøre med et produkt, 
har man grunnlaget for å skape et godt design.

MANGE PROSJEKTER
Studentene jobber med flere prosjekter i løpet av et semester. Helene 
har bl.a. vært med på å utvikle en slags treningshanske for løpere.

– Det var mitt siste prosjekt, i interaksjonsdesign, som handler om 
hvordan menneske og maskin interagerer med hverandre. Vi gjorde 
mange tester, filmet og observerte, og fant ut at de fleste vil ha noe å 
se på for å finne ut hvor i treningsøkten man er. Og hvis man skal ha en 
skjerm å se på, bør den være plassert på håndbaken. I tillegg ville vi at 
man skulle kunne føle informasjon, så vi kom opp med en type rytme
pute som du har inni hånda. Her kan du på forhånd stille inn hvor langt 
du vil løpe – dette slik at om du følger takten, så når du målet, forklarer 
ingeniørstudenten.

FASCINERENDE STUDIUM
Helene forteller at studiet i stor grad består av prosjekter, men også en 
del rapportskriving og presentasjoner.

– Vi skal jo selge produktene. Du må ut, gjøre tester, snakke med folk, 
og vi samarbeider gjerne med andre bedrifter. Da får du prøvd deg litt!

Årets smarteste i Østfold:  
Fra venstre: Thea Østby, Emilie 
Albertine Paulsbo, Jan-Gunnar 
Herstadhagen og Solveig Røste 
fra Kirkeng skole i Rakkestad 
kommune. 

De hadde oppfunnet en 
selvlysende brannslukker i 
skolekonkurransen til Ungt 

Entreprenør skap. Konkurransen 
hadde rekordhøy deltakelse med 
57 klasser under fylkesfinalen 
ved Høgskolen i Østfold 22. april.

Ungt Entreprenørskap er en 
landsomfattende organisasjon 
som ble etablert 21. oktober 
1997, og som samarbeider med 
Høgskolen i Østfold.

VANT «SMARTINGEN 2016» I ØSTFOLD

KREATIV SJEL: Helene Ekroth Svarød 
begynte på bachelorstudium i ingeniørfag 
– industriell design fordi hun ønsket en 
utfordring. 
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Webfrelst kan jobbe hvor som helst

SCENEKUNST MED RÅDHUSET 
I FREDRIKSTAD SOM HARPE
Marie Kaada Hovden deltok på 20-årsfestivalen til Akademi for scenekunst ved å 
strekke pianostrenger mellom rådhuset og parken i Fredrikstad sentrum.

Maria, utdannet skuespiller ved akademiet i 2013, ville skape en harpe som 
fikk folk til å stoppe opp eller senke farten og gjøre nye oppdagelser i dagens 
travle bygater.

– For meg er det beste med Akademi for scenekunst at man blir en tusen-
kunstner. Her lærte jeg improvisasjon, samarbeid, rutiner og disiplin, scenografi, 
design og konseptutvikling, samt om stedsspesifikk lokal kunst som dette.

IT-student Tobias Alvik Hagen traff med studievalget sitt.
– Jeg kan jobbe nesten hvor som helst som konsulent, ut-
vikler eller leder, sier Tobias Alvik Hagen.

Tobias Alvik Hagen fra Arendal har i tre år studert informasjonsstemer. 
Dette bachelorstudiet ved Høgskolen i Østfold fant han interessant og 
verdifullt fordi utdanningen gir innpass til mange ulike jobber innen 
informasjonsteknologi. 

DATAGLAD SØRLENDING VANT KONKURRANSE
– Jeg flyttet til Halden i 2013 for å studere ved høgskolen. Jeg interes
serer meg for IT. Har det som hobby, og ønsker å jobbe med det, sier 
27åringen. Tidligere har han gått på design
skole.

– Jeg er veldig opptatt av design, men det å 
studere design videre fristet ikke like mye som 
informasjonsteknologi, det å utvikle apper og 
andre nye, gode webløsninger.

Nettopp dette fikk han bruk for da Statsbygg 
ønsket ideer til en ny klimaapp. Alvik Hagen 
vant en intens 24timers studentkonkurranse med sin idé. Oppdraget 
var å designe og konseptualisere en app som NCE Smart skal utvikle 
videre.

– Det er sensorer i noen av rommene her på skolen som måler 
inneklima. CO2, luftfuktighet, bevegelse, lys, osv. De sensorene fungerer, 
men studentene skal også kunne gi tilbakemelding på hva de synes om 
inneklimaet. Konkurransen gikk ut på å komme opp med et konsept til 
en app for slike tilbakemeldinger, forteller ITstudenten.

– Vi la fram idé til design og tenkt funksjonalitet. Det var gøy å vinne!
Alvik Hagen vant 6000 kroner og muligheten til å se deler av sitt 

konsept videreutviklet. 

DRUKNER IKKE I MENGDEN
27åringen håper å kunne jobbe med webutvikling etter endte studier, 
og han får god trening i dette gjennom studiene.

Alvik Hagen samarbeider for tida med 
Østfold fylkeskommune om utvikling av nye 
nettsider til utdannings portalen. 

– Vi kommer med forslag til løsninger og 
skal lage prosjektskisser som skal legges fram 
på eksamen, forklarer Alvik Hagen.

Han er godt fornøyd med sine tre år som 
ITstudent på Remmen:

– Det beste med studiet er at man har så tett tilknytning til lærerne. 
Man drukner ikke i mengden, understreker han.   

Tobias Alvik Hagen fra Arendal
har studert bachelor i informa-
sjonssystemer ved Høgskolen i 
Østfold. Da Statsbygg ønsket
ideer, var han med på å lage
et forslag om inneklima
som vant fram i en student-
konkurranse.

– Det var gøy å vinne konkurransen 
til Statsbygg, sier Tobias Alvik 
Hagen, som utviklet app for bedre 
inneklima.
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Pris for fremragende forskning
I 2016 ble prisen for fremragende forskning ved Høgskolen 
i Østfold tildelt professor Anna-Lena Kjøniksen fra Avdeling 
for ingeniørfag i Fredrikstad.

– Prisvinneren har lagt ned betydelig arbeid i å bygge opp forskningsmiljø 
og infrastruktur ved sin avdeling ved HiØ. Hun har vært ansatt ved HiØ 
siden 2012. I løpet av den korte tiden har hun etablert en betydelig pro
sjektportefølje og en forskningsgruppe som publiserer forskning på høyt 
internasjonalt nivå, sa høgskolens forskningsdirektør Øystein Johnsen 
under prisutdelingen på Høgskolen i Østfold 25. november 2016.

HOLDER HØYT TEMPO
– AnnaLena Kjøniksen veileder for tiden sju stipendiater. Fire av 
stipendiatstillingene har hun skaffet til veie gjennom eksternfinansierte 
prosjekter som hun leder. Kjøniksen publiserer aktivt i tidsskrifter med 
høy prestisje, sa forskningsdirektør Johnsen videre.

Det kom også frem i talen at AnnaLena Kjøniksen har et utbredt 
nasjonalt og internasjonalt samarbeid, både gjennom forskningsprosjek

ter og internasjonal publisering. Hun har flere ganger vært invitert som 
foredragsholder på store internasjonale symposier.

HAR HENTET INN MIDLER TIL STUDENTAKTIV FORSKNING
– Ifølge utvelgelseskomiteen skiller AnnaLena Kjøniksen seg klart fra 
de andre nominerte kandidatene. Dette er begrunnet i kandidatens 
faglige prestasjon gjennom vitenskaplige publikasjoner, oppbygging av 
forskningsinfrastruktur, initiering av forskningsprosjekter og interna
sjonal synlighet. Komiteen har også lagt merke til at det er hentet inn 
eksterne midler til studentaktiv forskning.

– Tatt i betraktning at AnnaLena Kjøniksen har bygget opp et frem
ragende forskningsmiljø i løpet av den korte tiden hun har vært ansatt 
ved HiØ, er det svært sannsynlig at denne utviklingen vil fortsette og at 
professoren også i fremtiden vil ha stor betydning for forskningsmiljøet.

Kjøniksen tror prisen for fremragende forskning er et viktig bidrag for å 
synliggjøre for omverdenen og internt forskning som gjøres på høyt nivå 
ved HiØ. Hun synes også det var positivt at det var en ekstern vurderings
komite som valgte vinneren.

PRISVINNER: Anna-Lena Kjøniksen mottok høgskolens pris for fremragende forskning fra Øystein Johnsen, forskningsdirektør ved HiØ.

NY APP SKAL FÅ DEG TIL Å VELGE GRØNT
Hva skal til for at du vil velge å kjøpe redesignede produkter fremfor noe helt nytt? 
Det ønsker initiativtakerne bak forskningsprosjektet Redesign QR å finne svaret på. 
Re design QR er et treårig prosjekt finansiert av Oslofjordfondet, med Fretex, Østfold-
forskning og Høgskolen i Østfold blant deltakerne. To bacheloroppgaver ved Høg-
skolen i Østfold og en masteroppgave ved NMBU er også inkludert i prosjektet.

– Dette er et viktig prosjekt med hensyn til livsløpsanalyser og bærekraftige verdi-
kjeder, sier førsteamanuensis Gunnar Andersson ved HiØs Avdeling for ingeniørfag.

På bildet fra venstre: Ann-Karin Nilsen, Gunnar Andersson, Michaela Nilsen, Martine 
Johansen, Meriza Hodzic og Synnøve Rubach.
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Drivhuset Østfold AS eies av Høgskolen i Østfold, 
Fredrikstad kommune og Halden kommune. 

Drivhuset Østfold er et tilbud til studenter og 
forskere ved Høgskolen i Østfold og skal være et 
sted studenter kan videreutvikle prosjekter og idé-
er samt gi forskere mulighet til å kommersialisere 
sine forskningsresultater. 

Virksomheten skal støtte enkeltpersoner til 
å skape og utvikle verdier som skaper konkrete 

fordeler i arbeidsliv og samfunn. Drivhuset Østfold 
har gjennom 2016 samarbeidet med høgskolen 
gjennom to Interreg-initiativ samt flere faglige 
og sosiale arrangementer. Drivhuset gjennom-
førte i 2016 store innovasjonsarrangementer på 
høgskolen.

– Vi gjennomførte også 65 veiledninger og flere 
kurs i 2016, sier Hilde Wold (t.v.) og Solveig Kristi-
ne Østby Vitanza fra Drivhuset Østfold.

Pris for fremragende forskning

Morgenbladet: Årets beste formidler

Studentene kåret i 2016 Mari Kjos Hellum fra Høgskolen i 
Østfold til en av Norges beste formidlere i Morgenbladets 
konkurranse.

Morgenbladet, landets første dagsavis, kårer Norges beste formidlere.
Juryen velger blant de kandidatene som flest studenter stemmer på.

Allerede i mars meldte Morgenbladet at Mari lå an til pallplass. 1637 
stemte på Mari, nest best av 570 forelesere fra hele landet. Morgenbla
dets jury uttalte følgende om vinnerne:

«Hvis Ole Petter Hjelle er en slags ukronet konge av Morgenbladets 
foreleserkåring, med sine over 30 nominasjoner og 3643 stemmer, så er 
Mari Kjos Hellum dronningen. De to trekkes begge frem som forelesere 
andre kan lære og la seg inspirere av.»

LÆREMESTER I TETT DIALOG MED SINE STUDENTER
Mari Kjos Hellum er det siste året blitt kjent som retorikkforeleseren for 
HiØs bachelorstudenter i kommunikasjon ved Avdeling for økonomi, 
språk og samfunnsfag. Eller «Læremesteren», slik Forskerforum titule
rer henne i et dybdeinvervju om læring etter Morgenbladets kåring.

«Leser man nominasjonsteksten til Mari Kjos Hellum under ett, får 
man lyst til å melde seg opp i kommunikasjonsfaget sporenstreks», 
skriver Morgenbladet i artikkelserien om ti fantastiske forelesere. 

Mari forklarer egen resept for gode forelesninger likt i alle intervjuer: 
En vellykket forelesning krever solid forarbeid og at alle studenter blir 
sett, nevnt eller involvert aktivt. – Du står på scena og må gi alt!

ANDRE METODER ENN POWER-POINT OG «SNU BUNKEN»
– Jeg får ny energi av å gjøre nye ting, eksperimentere og utvikle meg. 
Så slipper jeg å snu bunken. Ved slutten av hvert semester tenker jeg 
alltid at «neste semester skal vi ha et helt nytt pensum og gjøre ting helt 
annerledes», sier Mari Kjos Hellum i intervjuet med Forskerforum.

– Det som driver meg, er kontakten med studentene, å se at de lærer 
noe, at de gjør egne refleksjoner og klarer å anvende det de har lært.

– Jeg ser jo hvor gøy studentene synes det er når jeg framstår som 
spørrende og diskuterer ulike problemstillinger med dem.

LÆRING VIA TEORI, DISKUSJON OG «PERFEKT PRAKSIS»
Mari Kjos Hellum bruker mye tid på å skaffe høgskolens kommunika
sjonsstudenter «den perfekte praksisplassen». For henne vil det si å «så 
mye som mulig tilpasse til hver enkelts students interesser, evner og 
egenskaper» hos alt fra Stortinget til TV Norge, skriver Forskerforum.

– Jobben min er å gi studentene trygghet via mestringsfølelse. 
Forhåpentligvis vil mine studenter senere i livet bruke stemmen til noe 
verden har godt av, sier Mari Kjos Hellum.

TOPP FORMIDLER: 2016 ble et begivenhetsrikt år for Mari Kjos Hellum, foreleser i retorikk ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag.

DRIVHUSET ØSTFOLD
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Vinnerne av høgskolens studentpris Laurbærbladet 2016 
utviklet en app for å hjelpe barn som blir mobbet.

– Teknologi kan brukes til mye. For eksempel til å utvinne og tjene 
penger på olje. Vi tenkte at det blir feil om ikke teknologien også kan 
komme til nytte for de svakere gruppene i samfunnet. Det er bakgrun
nen for prosjektet, forteller de fire studentene som mottok Laurbær
bladet for sitt bachelorarbeid.

Informatikkstudentene Mohamad Jalloul (22), Lasse André Fløien 
(24) og Kamil Lipski (24) samt informasjonssystemstudentene Jon 
Vegard Gribsrød (28) og Jim Erik Melby (40) jobbet sammen om vinner
prosjektet i 2016.

LOVORD FRA REKTOR
ITstudentene løste og bestod bacheloroppgaven med glans.

– Det er imponerende av studenter fra en ITavdeling å levere et solid 

stykke samfunnsvitenskapelig forskning for deretter å benytte resulta
tene som grunnlag for utvikling av en app som kan støtte dem som blir 
mobbet, samt å designe et komplett digitalt system hvor appen er en 
sentral komponent, sa rektor Hans Blom under prisutdelingen.

IT-KUNNSKAP SOM VIRKEMIDDEL MOT MOBBING AV BARN
– Moro! Det var jo overraskende, selv om vi visste at vi hadde valgt et 
samfunnsnyttig tema, sier Jon Vegard Gribsrød etter at prisvinnerne 
mottok hver sin blomst, diplom og, ikke minst, heder og ære under 
høgskolens åpningsseremoni for nye studenter i august 2016.

Målet for ITstudentene var å utarbeide teknologiske løsninger for å 
redusere mobbing blant barn og unge. Oppgaven ble utført i samarbeid 
med oppdragsgiver Oss Mot Mobbing, og arbeidet var todelt: å kartleg
ge hvordan informasjonen flyter blant involverte aktører, og utvikle en 
app som kan støtte dem som blir mobbet, med vekt på muligheter for 
varsling og informasjon om støtteapparatet og barns rettigheter.

PRISVINNERNE: Jon Vegard Gribsrød (fra venstre), Jim Erik Melby, Kamil Lipski, Lasse André Fløien og Mohamad Haissam Jalloul.

202 NYE STUDENTBOLIGER I FREDRIKSTAD
– Studentboligene har blitt fantastisk flotte og med en helt utrolig 
sentral beliggenhet. All ære og gratulerer både til Studentsamskip-
naden og Høgskolen i Østfold, sa Nanna Marie Moen i sin tale på veg-
ne av Studentparlamentet da de 202 nye studentboligene ble innviet.

Den 8. september 2016 ble Bjølstad studentby i Fredrikstad offisielt 
innviet med musikk, omvisning, taler og grillfest. Høgskolen i Østfold 
gav 100 000 kroner til bruk på uteområdet til Bjølstad studentby, som 
ligger mindre enn 5 minutters gåtur fra høgskolen og byens sentrum.

Laget app mot mobbing av barn
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Reiselitteratur blir språkforskning
Høgskolen i Østfold samlet 30 språkforskere fra hele Europa 
i Halden 4. og 5. februar 2016.

Historisk reiselitteratur kan absolutt bli internasjonal språkforskning. 
Det viser ENTICEkonferansene, som Høgskolen i Østfold har arrangert 
sammen med et universitet i Romania – med støtte fra EØS.

Ved Høgskolen i Østfold finner vi et av Norges tyngste miljøer for 
fremmedspråk, med Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen 
så å si vegg i vegg med høgskolens mange studier i økonomi, språk og 
samfunnsfag, som har vært sentrale bak forskningen på reiselitteratur.

SPRÅKFORSKNING SOM STARTET MED STOR BOKARV
Det hele begynte med et ønske fra Jutta Eschenbach og Eva Lamberts
son Björk. De jobber med høgskolens språkstudier og mottok i 2011 ialt 
78 reisebøker som tidligere HiØkollega Ingrid Neumann gav til dem før 
hun døde. 

ENTICE står for «EastNorth Travel and Intercultural Communication 
in Europe» og er et samarbeid mellom Alexandru Iasu Cuza University i 

Iasi, Romania og HiØs Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. 
Prosjektet støttes av EEAgrants (EØSmidler) og Høgskolen i Østfold.
•  Den første konferansen, «Going East», ble gjennomført i Iasi i juni 

2015.
•   Den andre konferansen, «Going North», ble arrangert i Halden i 2016. 

Tre hovedinnledere ble da invitert: Kathryn Walchester (John Moores 
University, Storbritannia), Ulrikke Spring (Høgskulen i Sogn og Fjor
dane) og Heidi Hansson (Umeå universitet, Sverige).

POPULÆR UTDANNINGSMESSE I HiØs LOKALER
Utdanningsmessen ved Høgskolen i Østfold har blitt besøkt av rundt 4 000 av 
fylkets ungdommer én dag i januar hvert av de siste fem årene. Til forskjell 
fra øvrige messer inneholder messen på studiested Halden hvert år en rekke 
aktiviteter og foredrag, med råd om hvorfor høyere utdanning er viktig.

– Utdanningsmessen på høgskolen gir studiesøkere nyttig informasjon om 
studiesøkernes valgmuligheter. Samtidig er utdanningsmessen viktig for å 
motivere flere ungdommer til å ta høyere utdanning, sier Tore Petter Engen. 
Han er informasjonssjef ved Høgskolen i Østfold, som arrangerer utdannings-
messen sammen med messeselskapet Ta Utdanning.

 – Foredragene i Halden ga mange ulike perspektiver 
på reiselitteratur. Alt fra «Scandinavian cityscapes», 
til «The memoirs of German soldiers of the 1812 
Russian Campaign» – bare for å nevne noe, sier Eva 
Lambertsson Björk fra Høgskolen i Østfold.

SPÅKKONFERANSE: Heidi Hansson fra Umeå 
universitet og Eva Lambertsson Björk fra HiØs 
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag.
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