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En høgskole i vekst: 7.100 studenter + 550 ansatte
FORNØYD REKTOR: – En bevisst satsing på forskning gir resultater, sier rektor Hans Blom.

Høgskolen i Østfold har lagt bak seg nok et innholdsrikt og 
aktivt år.

Oppstart av arbeidet med ny strategisk plan, utviklingsavtale med 
Kunnskapsdepartementet, videreutvikling av studieporteføljen på 
master- og doktorgradsnivå samt igangsetting av femårig lærerutdan-
ning er noen av de oppgavene som fikk stor oppmerksomhet i 2017.

I tillegg har valg av rektor og medlemmer til høgskolestyret for perio-
den 2017–2021 samt ansettelse av dekaner/avdelingsledere for den nye 
styreperioden vært sentrale oppgaver.

UTVIKLINGSAVTALEN 
Utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet som gjelder fra og 
med 2017 og fire år framover, har som intensjon å styrke høgskolens 
strategiske utvikling innenfor de overordnede rammene for sektoren. 

I avtalen inngår tre utviklingsområder for HiØ: Samarbeid i UH- 
sektoren, femårig lærerutdanning og faglige satsingsområder. 

Et sentralt tema i avtalen er å utvikle et konkret utdannings-
samarbeid med institusjoner i Oslo-/Akershusregionen. Flere interne 
arbeidsgrupper har identifisert emner og fagområder aktuelle for 
samarbeid med universiteter og høgskoler i Oslo/Akershus. I november 
ble resultatet lagt fram i et møte mellom ledelsen ved OsloMet og HiØ. 
I første uke av 2018 var det et tilsvarende møte med NMBU. En arbeids-
gruppe har gjennomført en kartlegging og prioritering av regionenes 
behov for faglig bredde i lærerutdanningen.

GODE SØKERTALL
De gode søkertallene våre viser at vi er en populær høgskole. Søker-
tallene til Høgskolen i Østfold viste igjen stor økning. I 2017 hadde vi 

en økning på 7,6 prosent fra 2016 blant søkere i Samordna opptak som 
hadde oss som førstevalg. Gjennomsnittlig økning på landsbasis var 
på 2,7 prosent. I 2016 hadde vi 11 prosent økning, mens økningen på 
landsbasis var 3,2 prosent.

Høgskolen har en bredt sammensatt studieportefølje som spenner 
fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger på både bachelor- og 
masternivå. I 2017 ble første opptak til den nye masterbaserte femårige 
grunnskolelærerutdanningen gjennomført både for trinn 1–7 og 5–10. 
For studieåret 2017/2018 har det i tillegg vært opptak til 20 bachelor-
studier og 12 masterstudier samt til kortere studier innen en rekke 
fagområder. 

Andre nye masterstudier høsten 2017 er masterutdanning i avansert 
sykepleie ved kronisk sykdom og masterutdanning i norsk i skolen.

REGIONALE OG NASJONALE OPPGAVER
Høgskolen har en betydelig eksternfinansiert etter- og videreutdannings-
aktivitet med i alt 65 aktive studier i 2017. Av disse var 27 studier finansi-
ert av Utdanningsdirektoratet i forbindelse med Kompetanse for kvalitet. 

  – De gode søkertallene våre viser at vi er en populær 
skole å studere ved, sier rektor Hans Blom og 
høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes.
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En høgskole i vekst: 7.100 studenter + 550 ansatte
Som en regional høgskole er vi særlig opptatt av vårt nærområde. 

Regionen har store utfordringer i forhold til utdanningsnivå, folkehelse, 
arbeidsledighet og levekår, og som kompetanseorganisasjon kan vi 
bidra aktivt for å sikre og styrke den sosiale og økonomiske bærekraften 
i fylket. For å oppnå dette er det viktig for oss å ha tett kontakt med det 
regionale samfunns- og arbeidslivet både når det gjelder utvikling av 
studieporteføljen og gjennom forskning og og kunstnerisk utviklings-
arbeid. 

I forbindelse med overføringen av ansvar for Nasjonalt senter for 
engelsk og fremmedspråk i opplæringen vedtok styret i desember 2017 
at senteret fra 1.1.2018 organiseres som en egen faglig enhet som faglig 
rapporterer til rektor og administrativt til høgskoledirektør. 

Internasjonalt samarbeid er også en viktig del av høgskolens aktivi-
teter. Vi har attraktive partneravtaler med en rekke utdanningsinstitu-
sjoner i Norden, Europa og andre verdensdeler som gir våre studenter 
gode muligheter for utveksling. 

STYRKET FORSKNING
Vi har i mange år jobbet målrettet med å øke vår vitenskapelige publi-
sering og skaffe ekstern finansiering til forskningen. Nå ser vi at dette 
for alvor begynner å gi resultater.

Antall EU-søknader som HiØ var involvert i innen rammeprogrammet 
for forskning og innovasjon, Horizon 2020, har økt betydelig siste år. I 
2016 var HiØ partner på to H2020-søknader og koordinator for én, men i 
2017 har HiØ vært koordinator for hele fem H2020-søknader og partner 
på fire. Dette indikerer at HiØ er på god vei til å nå målet om økt ekstern 
finansiering av forskning, og at vi evner å delta på de arenaene hvor 
konkurransen om finansiering er størst.

Bare i november mottok høgskolen 18 millioner kroner til et prosjekt 

for å gjøre lærerutdanningene for grunnskolene mer digitale. Så kom 
det penger til tre prosjekter innen helse og velferd. Det ene er på 11,5 
millioner kroner fra Norges forskningsråd til et prosjekt som skal gi bed-
re tjenester til mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser. Det 
andre på 2 millioner kroner gikk til et Interregprosjekt for å finne nye 
tekniske løsninger slik at eldre kan bli boende hjemme lengre.  
Det tredje på kr 300 000 fikk vi fra Senter for internasjonalisering i 
utdanning (SiU) til vårt utdannings- og forskningssamarbeid med 
universi teter i Brasil.

Høgskolestyret vedtok i juni 2017 at det i 2018 skal legges fram et 
konkret forslag til doktorgradsutdanning ved HiØ. Styret fattet vedtak 
om doktorgradsprogram i mars 2018. 

ØKT SYNLIGHET VIKTIG 
Vi er opptatt av å være en synlig kompetanseinstitusjon i vår region. 
Derfor deltar vi i en rekke fora der høgskolen er i tett dialog med sam-
funnet vedrørende samfunnsutvikling, utdanningstilbud, forsknings-
samarbeid og innovasjon. Gjennom vår ordinære studieportefølje og 
vårt omfattende tilbud innen etter- og videreutdanning bidrar vi til en 
helt nødvendig kompetanseheving i regionen. I tillegg er vi blitt godt 
synlig både i regionen og nasjonalt gjennom vår omfattende formidling 
av forskningsbasert kunnskap til allmennheten. I 2017 ble HiØ nevnt i 
nærmere 1 800 medieoppslag.

Vi ønsker dere med dette god lesning av høgskolens Årsmagasin for 
2017. 

 Rektor Hans Blom og høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes

FLERE NYE STUDENTER: – Våre søkertall i 2017 økte tre ganger i forhold til landsgjennomsnittet, sier høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes.
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Bedre trening i å gjenkjenne hjertestans vil gjøre landets 
AMK-sentraler bedre på å gi rask og mer korrekt hjelp til 
 pasienter: Camilla Hardeland disputerte i 2017 ved Uni-
versitetet i Oslo med sin doktorgrad innen akuttmedisin.

Når hjertestans inntreffer, blir man raskt bevisstløs 
og slutter å puste normalt. Men dersom noen som er 
på stedet, innen kort tid starter hjerte-lungeredning 
(HLR), vil personer med hjertestans ha økt sjanser for å 

overleve. Når man ringer nødnummeret 113 (AMK), får 
man kontakt med operatører som er spesielt opplært til 
raskt å gjenkjenne hjerte stans og hjelpe innringer til å 
gjennomføre hjerte-lungeredning. Hardeland og hennes 
medarbeidere undersøkte hvordan AMK- operatører i fire 
ulike AMK- sentraler håndterte hjertestans.

I dag jobber Camilla Hardeland som førsteamanuensis 
ved sykepleierutdanningen til Høgskolen i Østfold.

Et barn trenger hjelp …
En annen person puster ikke …
En tredje får hjertet sitt åpnet i en stor operasjon …
Vi har besøkt HiØs Avdeling for helse og velferd.

GODT UTSTYRT FERDIGHETSSENTER. Her får studenter ved Høgskolen 
i Østfold topp trening før de skal ut i yrkeslivet, som vanlige sykepleiere 
eller spesialsykepleiere i anestesi, operasjon og akuttmedisin.

Det siste året har nettavisa til Høgskolen i Østfold blant annet fulgt 
hjerteoperasjoner og fødsler via keisersnitt.

NYTT OPERASJONSBORD OG ANESTESIUTSTYR
Våren 2017 kunne høgskolens studenter på spesialutdanningene i syke-
pleie ta i bruk et nytt operasjonsbord og nye anestesiapparater. Bildet 
over viser to studenter på videreutdanning i anestesisykepleie ta hånd 
om en «pasient» som opereres for trange blodårer i hjertemuskelen.

Høgskolens sykepleierlærer Astrid Wevling ledet der an en hjerte-
operasjon som «kirurg» sammen med sykepleiere som spesialiserer seg 
via videreutdanning for å bli operasjonssykepleiere.

STORT SPESIALISTTEAM TIL STEDE VIA VIDEO
Et stort team av lærere og studenter på våre videreutdanninger i 
spesial sykepleie deltar på disse store og realistiske operasjonene, som 
blir dokumentert og fulgt nøye, både via video og folk som ser opera-
sjonene bak en glassvegg.

På HiØs Facebooksider finnes album med flere bilder som viser hvor-
dan høgskolens studenter i anestesi- og operasjonssykepleie deltok på 
den store operasjonen i høgskolens ferdighetssenter i Fredrikstad.Sykepleierlærer Astrid Wevling leder her hjerteoperasjonen.

HJERTEOPERASJON: Alle som vil bli anestsi- eller operasjonssykepleiere, 
lærer å bruke moderne utstyr på operasjonsstua til Høgskolen i Østfold.

Moderne utstyrt operasjonsstue

HJERTESTANS: NÅR TID OG KUNNSKAP UTGJØR EN FORSKJELL PÅ LIV OG DØD
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Livredning i praksis
Nyutdannede sykepleiere fra Høg-
skolen i Østfold får en spennende 
og variert praksis. Likeså trening i 
førstehjelp og skadestedsledelse ved 
trafikkulykker.

ØVELSE GJØR MESTER: Høgskolens nettavis 
fulgte 1. års sykepleierstudenter da de hadde 
øvelse i hjerte- og lungeredning. Den ble 
avsluttet med en felles utfordring: Hva må 
gjøres om du kommer først til en trafikkulykke 
med flere personer alvorlig skadet?

ØVER PÅ HJERTESTART OG LIVREDNING
Som sykepleier må du lære å kunne takle vel-
dig mange ulike stressende situasjoner, som å 
hjelpe mennesker med hjertestans.

På ferdighetssenteret til Høgskolen i Øst-
fold fulgte vi sykepleierstudentene Miriam 
Sundsrud Jensen og Steffen Fjellheim da de 
første gang øvde på hjerte- og lungeredning 
ved å bruke hjertestartere som skal veilede 
forsvarlig, uten at noen blir skadet.

«Støt settes. Ikke berør pasienten!» sier 
hjerterstartermaskinen med robotlignende 
stemme, veldig tydelig og litt stakato.

Øvingsdagen om førstehjelp ved trafikk-
ulykker startet med trening på munn-til-munn-
metoden i høgskolens idrettsmedisinske 
testlaboratorium, hvor bl.a. Casandra Sørland 
fikk prøve hvor tungt det er å trykke på brystet 
mange nok ganger til en med hjertestans.

ØVELSE:  Her er det sykepleierstudent 
Miriam Sundsrud Jensen som stabiliserer 
en person som har pådratt seg hodeskade i 
en trafikkulykke.

VELUTSTYRT FERDIGHETSSENTER
Ferdighetssenteret ved Høgskolen i Østfold 
er treningsarenaen til studentene på grunn-
utdanningene i helse- og velferdsfag.

Her er noen av rommene i senteret:
• Operasjonsstue med anestesiutstyr
• Sengeavdeling, flere rom, også skyllerom
• Treningsbolig med bad, og skinner i taket
• Observasjonsrom bak speilvegg
• Klasserom der øvelser kan følges via video

Flere av rommene er utstyrt med avanserte 
opplæringsprogram på data; studentene kan 
øve alene og i grupper, uten lærer til stede. De 
kan også øve på spesialisert sykehusbehand-
ling som beskrevet på forrige side.

ØVER PÅ TRAFIKKULYKKER
Mye kunnskap fås via bøker og forelesninger.
For flere ferdigheter må det i tillegg øves mye.

Sykepleierstudenter ved Høgskolen i 
Østfold får i 1. høstsemester bryne seg som 
førstehjelpere. Mellom Fredrikstad Stadion og 
høgskolens ferdighetssenter får de trene på 
hva de må gjøre ved alvorlige trafikkulykker: 
Ringe 113. Behandle i rett rekkefølge. Sikre 
frie luftveier samt stedet, så ikke flere skades.

REALISTISKE ØVELSER: Sykepleierstudenter 
er livreddere, markører og observatører på 
omgang for å lære hvordan man samarbeider 
og prioriterer ved større ulykker.

MANGE SØKER HELSE- OG VELFERDSUTDANNINGENE
Høgskolen i Østfold har de siste årene hatt veldig mange søkere pr. studieplass 
på utdanningene ved Avdeling for helse og velferd i Fredrikstad.

– Høgskolens søkertall økte med 7,6 prosent i 2017. Da hadde sykepleier-
utdanningen vår ialt 36 prosent flere søkere enn året før, sier rektor Hans Blom.

Også de øvrige utdanningen innen helse- og sosialfag fikk en fin vekst.
Bildet viser vernepleierstudenter som øver på å aktivisere ungdom med behov 

for veiledning og assistanse for å klare seg i egen bolig.
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25 år med EXPO-utstillinger i Østfold

65 spennende studentprosjekt innen ingeniørfag ble vist på 
Høgskolen i Østfolds 25. EXPO-utstilling 16 og 17. juni 2017.

• EXPO er eksamen og eksponering
• Nye ingeniører viser hva de duger til
• Og flere enn næringslivet får se det
• Også den 25. utstillingen fikk fint besøk

FÅR MØTE NYE INGENIØRER
Dekan Kamil Dursun åpnet EXPO nr. 25 ved Høgskolen i Østfold, studie-
sted Fredrikstad:

 – Dette er en årlig begivenhet som viser hva studentene duger til 
etter endt utdanning ved Avdeling for ingeniørfag, sa han.

EXPO 2017 bød på mange foredrag fra høgskolens ingeniørstudenter.
Utstillingen åpnet likeså med «nybegynnerråd» til Østfolds nye inge-

niører i en hilsningstale fra norsk næringsliv.

IMPONERT OVER HiØs INGENIØRSTUDENTER
– Få rask læring. Vær med. Og heng dere på. Dét får dere veldig mye 
igjen for. Slik innledet Kjersti Kvalheim Dunham sin tale til høgskolens 
nyutdannede ingeniører. Hun leder Statens Vegvesens største utbyg-
ging i nyere tid. Nye RV 39, et veiprosjekt til 340 milliarder kroner, skal 
binde Vestlandet sammen med nye, moderne og mer trafikksikre veier.

– Jeg er imponert over studentenes utvalg av oppgaver og deres 
varia sjonen i faglige tema, sa prosjektleder Kjersti Kvalheim Dun-
ham  i sitt inspirasjonsforedrag til høgskolens nye ingeniører like før 
jubileums utstillingen åpnet 16. juni 2017.

FORSKNINGSSTASJON: Gina Furuli, 
Kristoffer Haukeland og Anne Birgitte 
Sivesind Strebel utviklet høgskolens 
forskningsstasjon i Hessdalen i Trøndelag.

ÅRETS SMARTINGER! NYE INGENIØRERER?
250 elever fra 7. klasse i hele Østfold deltok på fylkes finalen SMART-
ingen 2017 ved HiØ i Halden. 

Med «Smartskuffa», som kan oppdage kabler ved utgravinger, gikk 
7. klasse ved Kirkefjerdingen skole i Eidsberg av med seieren. 

Bildet viser vinnerne av SMARTingen 2017, fra venstre Lars Fredrik, 
Edvin, Agnethe, Hanna-Kristine og Ellen Susanne fra 7. klasse ved 
Kirkefjerdingen skole i Eidsberg.

HiØ-student Monica Normann sammen med Karsten Jacobsen, som 
startet ingeniørutdanningens første EXPO-utstilling i 1992.
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Studenter + Bedrifter = Karrieredager

Karrieredagene ved Høgskolen i Østfold har 
virkelig blitt en arena der studentene og 
arbeidslivet knytter kontakt.

Få andre steder er det program og tid for slik 
kontakt, i flere timer for en felles målgruppe.

ØKT KONKURRANSE OM STUDENTENE
Tidligere ble karrieredager arrangert av stu-
dentene utenfor skolen. Nå arrangeres disse 
av høgskolen på begge studiestedene.

Den 2. februar 2017 hadde Avdeling for 
ingeniørfag alene besøk av 32 bedrifter som i 
Smia møtte våre ingeniørstudenter i Fredrik-
stad. Uken før var 28 andre bedrifter på besøk 
under høgskolens karrieredag i Store Vrimle 
på studiested Halden.

Og – HiØs store kantine i Fredrikstad var 
fylt med stand da sykehus, kommuner, 
vikar byråer og andre kunne møte de mange 
studentene fra høgskolens helse- og velferds-
utdanninger.

NYTT: JOBBINTERVJU PÅ SKOLEN
I tillegg til å møte bedriftene på deres stand 
kan studentene høre på en serie med fore-
drag fra bedriftene. De kan også få opplæring 
og tips om CV-skriving og forberedelser til 
jobbintervju.

At studentene kan booke tid til intervju 
for sommerjobb eller fast stilling på selve 
karriere dagen, er også blitt en del av høg-
skolens program for karrieredagene.

«JOBB-DATING» I STUDIETIDA: Studenter deltar på karrieredager ved Høgskolen i Østfold, der de møter private og offentlige bedrifter.

Karrrieredagene ved Høgskolen i Østfold har blitt større for hvert år.
Stadig flere bedrifter og offentlige tjenestetilbydere kommer på besøk
fordi de trenger flere ansatte med høyere utdanning og vil møte
sine mulige nye medarbeidere ansikt til ansikt.

STUDENT MØTER STAND TIL SYKEHJEM I RYGGE: 
Fra venstre: Sykepleierne Therese Ødegaard 
og Ragnhild Brekk i samtale med sykepleier-
student Kim Rønning fra Høgskolen i Østfold.

BYUTVIKLING VIA NETTVERK: Ingeniørstudentene Nora Gangfløt 
og Marte Teien (til høyre) fokuserte i sin bacheloroppgave på åpne 
urbane nettverk, som å finne en modell for samarbeid om utvikling 
av Fredrikstad sentrum. 

– Med bakgrunn i hva vi har levert, ble vi invitert til å holde 
foredrag på den nasjonale konferansen i Kristiansand for landets 
byutviklere høsten 2017.

UTFORDRET BYUTVIKLERNE I FREDRIKSTAD
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NY BOK OM VEILEDNING
Tre ansatte fra Høgskolen Østfold har skrevet boka Veiledning og oppdagelse, som 
kan bidra til kloke vurderinger og god dømmekraft i utdanning og profesjon.

Veiledning og oppdagelse er tittelen på boka som Magne Skibsted Jensen (t.v.), 
Thorbjørn J. Karlsen og Geir S. Luthen fra Avdeling for lærerutdanning er redaktører 
for. I boka, som ble utgitt våren 2017, bidrar forskere fra Høgskolen i Østfold, NMBU 
og Høgskolen i Innlandet med flere artikler.

– I et samfunn som kjennetegnes av forandring og mangfold, stilles veilednings-
feltet overfor nye og komplekse utfordringer. Derfor er en slik bok nyttig.

Høgskolen i Østfold startet høsten 2017 det 
nye masterstudiet norsk i skolen.

Masterstudiet har en tydelig skolerettet 
profil og er særlig innrettet mot arbeid som 
norsklærer fra 1. til 10. trinn i grunnskolen, 
men er også relevant for lærere som skal 
undervise i norsk i videregående skole. 

Studiet gir en solid tekstkompetanse som 
også kan være relevant for arbeid med språk, 
kommunikasjon og ulike typer tekst i andre 
sammenhenger.

AKTIVT SPRÅKMILJØ 
Høgskolen i Østfold har et aktivt språkfaglig 
miljø. 

HiØ er blant annet vert for Nasjonalt sen-
ter for engelsk og fremmedpråk i utdannin-

gen og har sterkt fokus på språk i lærerutdan-
ningene.

I satsingsområdet språkdidaktikk arbeider 
høgskolen med fagspesifikke og tverrfaglige 
tema som er relevante for språklæring og 
språkfagene i skolen.

BLIR LEKTOR I NORSK
Det nye masterstudiet gir et solid faglig grunn-
lag for å arbeide som norsklærer. 

– Dette masterstudiet gir sammen med 
godkjent lærerutdanning yrkestittelen lektor, 
sier Åshild Søfteland. 

Undervisningen på masterstudiet i norsk 
i skolen tar utgangspunkt i aktuell teori 
og forskning, kombinert med feltarbeid i 
skolen. 

OM STUDIETS INNHOLD
Arbeidsformene i studiet er varierte, fra 
forelesninger og seminarer til individuelle 
oppgaver, selvstudium og feltarbeid.

Til sammen gjennomføres fem emner, 
inklusive vitenskapsteori og forskningsmeto-
dikk. 

I tillegg skrives en masteroppgave med 
utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling. 

Studiet består av fordypning i ulike emner 
som blant annet sak prosa, skjønnlitteratur, 
multimodalitet, lesing, skriving og muntlige 
ferdigheter.

SAMLINGSBASERT UNDERVISNING
Norsk i skolen tilbys både som heltids- og 
deltidsstudium. 

Undervisningen gis på samlinger. For 
studenter som tar masterstudiet på deltid, 
foregår undervisningen på en samling hver 
fjerde uke.

– Vår nye masterutdanning i norsk er et dypdykk i språklig variasjon i klasse-
rommet, både muntlig og skriftlig, sier Åshild Søfteland fra Høgskolen i Østfold. 
Her leder hun norskseksjonen ved Avdeling for lærerutdanning. 

NY MASTERUTDANNING: Karine Stjernholm (t.v.) og Åshild Søfteland fra norskseksjonen samlet før oppstart av det nye studiet.

Masterutdanning i norsk i skolen
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IT-STUDIER MED INTERNASJONALT MILJØ
I 2017 hadde Høgskolen i Østfold i alt 422 internasjonale studenter 
som er registrert med utenlandske statsborgerskap.

En god del av disse er deltar på studiet Master i Applied Computer 
Science ved Avdeling for informasjonsteknologi.

Her foregår all undervisning på engelsk.
Bildet viser noen av høgskolens masterstudenter samlet sammen 

med Cathrine Linnes (t.v.), førsteamanuensis ved HiØ.
Også masterstudentene benytter seg av høgskolens Makerspace, 

flere rom hvor det er samlet mye høyteknologisk IT-utstyr.

Svarene fra studentene som tar Master i Applied Computer 
Science ved Høgskolen i Østfold, viser at de er meget godt 
fornøyd med både læringsmiljøet og studieprogrammets 
evne til å inspirere. 

De er også svært fornøyd med relevansen studiet har for arbeidslivet. 
Det viser Studiebarometer undersøkelsen 2017.

GODE TILBAKEMELDINGER FRA STUDENTENE
– Det er alltid hyggelig å få gode tilbakemeldinger fra studentene. Vi 
jobber hardt og kontinuerlig for å tilby god forskningsbasert under-
visning på alle undervisningsnivåer.  Ved våre masterstudier har vi en 
mangeårig tradisjon for å involvere våre studenter direkte i avdelingens 
forskningsaktivitet, og vi tror dette er en av grunnene til det gode 
studiemiljøet og den gode responsen fra studentene, sier dekan ved 
Avdeling for informasjonsteknologi, Harald Holone.

Avdeling for informasjonsteknologi holder til i Halden og har cirka 
600 studenter og 30 ansatte. Dette utgjør det største IKT-miljøet i norsk 
høgskolesektor. Avdelingen samarbeider tett med næringslivet for å 
sikre et faglig godt studietilbud som gjør IT-kandidatene attraktive i 
arbeidsmarkedet.

15 NYE STUDIEPLASSER + 2 STORE KONFERANSER
I 2017 ble Høgskolen i Østfold tildelt 15 nye studieplasser øremerket 
IKT-utdanninger.

Avdeling for informasjonsteknologi arrangerte i august 2017 to paral-
lelle internasjonale konferanser, The 40th Information Systems Research 
Seminar in Scandinavia og The 8th Scandinavian Conference on Infor-
mation Systems i Halden. Det var 80 deltagere (forskere, mastergrads-
studenter og stipendiater). Formålet med arrangementet var å tilby en 
møteplass for skandinaviske forskere, publisering av forskningsresul-
tater samt utvikling av forskernettverk og forskningssamarbeid. HiØ ble 
markert som et nordisk kompetansesenter innen fagområdet. Utvalgte 
artikler er publisert blant annet som Springer Lecture Notes på viten-
skapelig nivå 1, og nye nettverk er etablert. 

– Det er alltid hyggelig å få gode tilbake meldinger 
fra studentene. Vi jobber hardt og kontinuerlig 
for å tilby god forskningsbasert undervisning, 
sier Harald Holone, dekan for Avdeling for 
informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold.

Master in Applied Computer Science
INTERNASJONALT MILJØ: IT-masterstudentene ved Høgskolen i Østfold er blant de mest fornøyde i Studiebarometerundersøkelsen 2017. 
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Olympiatoppen inn i HiØs lokaler

IDRETT OG FRILUFTSFAG POPULÆRT STUDIUM
Årsstudium i idrett og friluftsliv ved Høgskolen i Østfold er populært 
blant dem som ønsker å undervise i kroppsøving eller idrettsfag.

Studiet gir grunnlag for videre utdanning ved Norges idrettshøg-
skole. Som en del av, eller som videreutdanning til en lærerutdanning, 
gir studiet kompetanse til å undervise i kroppsøving i 5.–10. trinn i 
grunnskolen. Det gir også bakgrunn til trener- og lederoppgaver i lag og 
organisasjoner, arbeid som treningsveileder i helsestudio eller i annen 
privat eller offentlig virksomhet.

Et rykende ferskt samboerskap 
mellom Olympiatoppen Øst og HiØ 
åpner for et spennende samarbeid 
innenfor både undervisning, testing 
og forskning.

– Det er en stor dag for Høgskolen i Østfold 
å kunne signere en samarbeidsavtale med 
Olympiatoppen som det åttende regionale 
senteret i Region Øst, sa høgskoledirektør 
Carl-Morten Gjeldnes da han 11. desember 
2017 signerte avtalen som skal utvikle et 
godt og forpliktende samarbeid på områder 
av felles interesse for norsk toppidrett og 
HiØ.

En like fornøyd toppidrettssjef Tore Øvrebø 
signerte avtalen på vegne av Olympia toppen. 

Olympiatoppen er en avdeling i Norges 
idrettsforbund som er gitt det operative 
ansvar og den nødvendige myndighet til å 
utvikle norsk toppidrett videre.

LØFT FOR REGIONEN OG HØGSKOLEN
Høgskolen i Østfold har i flere år samarbeidet 
med Olympiatoppen gjennom toppidretts-
avtalen. Denne sikrer toppidrettsutøvere 
tilrettelegging av studiene slik at de kan 
kombinere idrett og utdanning. 

Samarbeidsavtalen som nå er inngått, 
gjelder etableringen av Olympia toppen Øst i 
høgskolens lokaler på Værste-området med 
oppstart januar 2018. 

– Dette er et kjempeløft for hele regionen 
og et faglig løft for høgskolen, sa Ole Sveen, 

SPENNENDE SAMARBEID: Toppidrettssjef Tore Øvrebø (t.v.) og høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes gleder seg over at Olympiatoppen Øst 
etableres i høgskolens lokaler på Værste fra januar 2018.

som er førstelektor i kroppsøving og idrett ved 
Høgskolen i Østfold.

MYE ARBEID VENTER
Det var i 2015 av Olympiatoppen vedtok å 
øke antallet regionsentre fra tre til åtte. Med 
Olympiatoppen Øst på plass i høgskolens 
lokaler er altså det målet nådd. Utviklingssjef 
i Olympiatoppen Trond Pedersen sier det var 
viktig å finne det stedet i regionen som har på 
plass det akademiske miljøet som Olympia-
toppen trenger.

– Østfold Idrettskrets har vært en av 
krumtappene for å få dette til. Det er viktig å 
understreke at et regionsenter som dette ikke 
er noe man får tildelt, men noe som skapes, 
uttalte utviklingssjef Trond Pedersen.
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Studium og forskning 
innen velferdsteknologi

18 MILLIONER KRONER TIL DIGITALT LÆRERLØFT
Fem høgskoler og universitet fikk hver midler til ett prosjekt som skal 
gjøre lærerutdanningene for grunnskolen mer digitale.

– Denne tildelingen er en fjær i hatten for Høgskolen i Østfold og vår 
lærerutdanning. Det er svært gledelig at vi nådde opp i konkurransen og 
ble tilkjent 18 millioner kroner over tre år som skal gå til arbeidet med 
digitalisering av lærerutdanning, sier Kjersti Berggraf Jacobsen. Hun er 
dekan ved Avdeling for lærerutdanning, som i 2017 hadde flere inter-
nasjonale lærerutdannere på besøk. Gruppebildet her er av forskere og 
forelesere som ønsker et digitalt løft innen flere naturfag.

Hvordan kan ulike tjenester og bruk av 
teknologi organiseres og tas i bruk til 
det beste for pasienter og brukere?

I studiet «Brukermedvirkning, innovasjon og 
velferdsteknologi», som i 2017 startet opp ved 
HiØ VIDERE, settes det fokus på nettopp hvor-
dan innovative metoder og endringsprosesser 
kan benyttes.

– For å få til dette samarbeider Avdeling for 
helse og velferd tett med innovasjonsmiljøet 
ved Avdeling for ingeniørfag når det gjelder 
denne utdanningen, forteller høgskolelektor 
Camilla Gjellebæk.

Studentene inviteres til å bringe med seg 
erfaringer fra egne arbeidsplasser, og studiet 
tilrettelegges ut fra deltakernes tilbakemel-
dinger.

Studiet var et av flere som HiØ VIDERE 
tilbød høsten 2017.

IT GIR BEDRE RESSURSBRUK
Nye, teknologiske løsninger kan bidra til en 
bedre bruk av ressurser.

– Det er viktig å fokusere på hvordan ulik 
teknologi kan bidra til økt egenmestring 
for den enkelte pasient og bruker, avlaste 

pårørende og andre omsorgspersoner, sier 
Gjellebæk. 

Mestring av eget liv er en målsetting i 
dagens samfunn, og stadig flere ønsker å 
klare seg selv så lenge som mulig. For å 
sette folk i stand til å klare seg selv hjemme 
kan teknologi være en god erstatning eller 
et supplement for dem som har funksjons-
begrensninger av ulik karakter. Dette kan være 
folk i alle aldre, fra yngre brukere som har 
ulike helseutfordringer og hjelpebehov, barn 
og unge som har lese- og skrivevansker, eller 
som er i faresonen for å droppe ut av skolen, 
til eldre personer som bor hjemme og som 
trenger assistanse i hverdagen, for eksempel 
til medisinering, påminnelse og oppfølging av 
aktiviteter eller helserelaterte ting – eller det 
kan være personer med demenssykdom.

IT GJØR FLERE SELVSTENDIG
I en rapport fra Nasjonalt senter for e-helse-
forskning konkluderes det med at vel-
ferdsteknologi kan gi økt selvstendighet i 
fritidsaktiviteter for barn og ungdom med 
funksjonsbegrensninger.

– Det er behov for et kontinuerlig 
utviklingsarbeid knyttet til brukernes med-

– Det er viktig å fokusere på hvordan 
teknologi kan bidra til økt mestring, 
sier høgskolelektor Camilla Gjellebæk 
ved HiØs Avdeling for helse og velferd.

virkning og det å skape gode tjenester innen 
velferdsteknologi, sier Gjellebæk.

Hun understreker samtidig at det er 
viktig at ulike faggrupper og aktører snakker 
sammen og forstår hverandre.

For å kunne ta i bruk velferdsteknologi på 
en hensiktsmessig måte er det  avgjørende 
at man tenker nytt og utradisjonelt om 
samarbeid. Det blir vesentlig å samhandle 
med aktører som man kanskje ikke har hatt 
tradisjon for å samarbeide med.  

Ansatte som deltar i denne type arbeid, 
har behov for kompetanseutvikling siden 
det stadig utvikles nye metoder for bruk av 
velferdsteknologi i barnehage og skole, NAV, 
barneverntjenesten eller i helsesektoren 
generelt.

– Det er viktig å fokusere på hvordan 
teknologi kan bidra til økt mestring 
for den enkelte bruker og pasient, 
sier Camilla Gjellebæk fra Avdeling 
for helse og velferd ved Høgskolen i 
Østfold.
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Fakta om Høgskolen i Østfold
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 2015 2016 2017

Antall søkere totalt  18 125 21 423 22 869
Antall primærsøkere 5 541 6 003 5 759

Opptak 2808 3 101 3 405

Antall studenter (bevilgningsfinansierte) 5 306 5 613 6 102
 – av disse: antall studenter i masterstudier 561 511 834

Antall studenter – videreutdanninger
 – Vår 920 795 500
 – Høst 721 360 520

Studiepoeng pr. student 43,2 43,8 42,1

Antall fullførte studieprogram (bevilgningsfinansierte) 1 395 1 487 1 570

Antall utvekslingsstudenter
 – Ut 63 100 63
 – Inn 72 99 92

Antall utenlandske studenter 455 449 422

Vitenskapelig publisering
 – antall tellende publikasjoner 113 166 166
 – antall publiseringspoeng 97,7 137,1 176,3

STUDENTER

ANSATTE OG ØKONOMI
 2015 2016 2017

Antall ansatte totalt (årsverk) 517,3 531,4 545,7

Ansatte i faglig virksomhet 302,4 312,4 325,6
– herav professorer/dosenter 36,7 40,1 44,1
– herav øvrige førstestillinger 120,9 127,7 134,9
Støttestillinger 42,5 46,3 44,7
Administrasjon/drift/vedlikehold 172,4 172,7 175,4

Driftsinntekter – mill. kr 627,6 646,8 666,2
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Forskningsløft i Østfold

HØGSKOLENS FORSKNINGSENHET 
Her ser du høgskolens forskningsenhet i august 2017:  
Kjell Ove Kjølaas, Øyvind Gjems Fjelbu, Trine Eker 
Christoffersen, Else Norheim og Audun Amundsen.

Forskningsenhetens ansvar, kort opplistet:
•  Koordinere og følge opp skolens FoU-virksomhet
•  Utvikle høgskolens forskningsstrategi
•  Formidle aktuell forskning fra Østfold
•  Sørge for at HiØs forskning har god kvalitet

«Forskningsløftet» som ble annonsert 
av rektor Hans Blom høsten 2016, 
ser ut til gi resultater. I 2017 ble det 
sendt dobbelt så mange søknader om 
 ekstern finansiering sammenliknet 
med året før. Flere fagansatte invol-
verer seg i søknadsvirksomhet enn 
tidligere, og høgskolen er i større grad 
involvert i søknader om EU-midler 
som Horisont 2020. 

For å bistå med søknadsskriving og annen 
administrering av forskningsarbeid har 
høgskolen blant annet styrket sin forsknings-
administrative enhet. 

LEDER STYRKET FORSKNINGSENHET
– Jeg skal legge til rette for at forsknings-
enheten fungerer som et godt og kompetent 

lag som støtter fagansatte med forsknings-
administrativt arbeid, sier forskningsdirektør 
Trine Eker Christoffersen. Hun tiltrådte i ny 
stilling i august 2017 og har tidligere jobbet 
ti år som førsteamanuensis ved Avdeling for 
ingeniør fag. Eker Christoffersen har doktor-
grad i celle- og molekylærbiologi, erfaring 
som avdelingsstyreleder og forsknings-
gruppeleder og har deltatt i en rekke ulike råd 
og utvalg på høgskolen.

Seniorrådgiver Øyvind Gjems Fjeldbu star-
tet samtidig som Trine i forskningsenheten og 
har en faglig bakgrunn innen fransk litteratur 
og humaniora. På tampen av året ble også 
Solveig Vitanza tilsatt, og hun skal i første 
omgang revidere høgskolens kvalitetssystem 
for forskning og ellers bidra med sin komple-
menterende erfaring i arbeidet med å bygge 
en kompetent forskningsadministrativ enhet.

NY FORSKNINGSDIREKTØR: Trine Eker Christoffersen ble i 2017 tilsatt som forskningsdirektør ved Høgskolen i Østfold.

HØGSKOLENS SATSINGSOMRÅDER
De tre institusjonelle satsningsområdene 
Arbeidslivs-, profesjons- og tjenesteforskning 
(APT), Teknologi, energi og samfunn (TES) og 
Skole, kunnskap og lærerutdanning (SKul) 
har god måloppnåelse for vitenskapelig 
produksjon og en stadig økende aktivitet og 
tilslagsrate hva gjelder søknader om ekstern 
finansiering. Ved utgangen av 2017 har 
satsingsområdene ett år igjen av perioden på 
totalt fire år.

En videre storsatsing ved høgskolen er 
etableringen av en ph.d.-utdanning. 

Høgskolestyret har bestemt at man i første 
omgang skal søke om akkreditering av kun ett 
ph.d.-program og det arbeides med utformin-
gen av dette.
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Flere nye ledere og ansatte ved HiØ

HØGSKOLESTYRET 2017–2021
Høgskolens øverste organ startet høsten 2017 sin fireårsperiode med rek-
tor Hans Blom som styreleder. Bildet viser det nye høgskolestyret samlet 
24. august ved studiested Halden.

Foran fra venstre: Arnstein Hjelde, Mona Jerndahl Fineide, Hans Blom 
og Tuva Barnholt. 

Bak fra venstre: Carl-Morten Gjeldnes, Vegard Utne, Karine Stjern-
holm, Hege Haugland, Hedvig Maria Bergem, Berit Johanne Kjeldstad og 
Ole-Gunnar Søgnen.

Høgskolen i Østfold fikk mange nye 
 ledere i 2017, likeså flere nye fag
ansatte. I én stillingsannonse søkte vi 
etter 25 nye lærere, blant annet som 
følge av at grunnskolelærerutdannin-
gen ble utvidet fra 4 til 5 år. Her er kort 
om noen av HiØs nye ledere i 2017.

NY PROREKTOR
Lars-Petter Jelsness-Jørgensen har vært 
prorektor for Høgskolen i Østfold siden august 
2017. Han er sykepleier og har ved Høg skolen 
i Østfold jobbet som professor i helse viten-
skap, blant annet med etableringen av 
master utdanning i sykepleie i Fredrikstad.

Lars-Petter har samtidig vært tilknyttet 

praksis via deltidsstilling ved det nye Syke-
huset Østfold, Kalnes.

NYE DEKANER FRA 2017
Høsten 2017 startet Kjersti Berggraf Jacob-
sen som dekan ved Avdeling for lærerutdan-
ning. Her har hun tidligere vært studieleder 
for grunnskolelærerutdanningen.

Trond Hammervoll startet i november 
2017 som dekan ved Avdeling for økono-
mi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i 
Østfold. På studiested Halden skal han lede 
en avdeling med over 70 ansatte og 1.350 
studenter. Trond kom fra lederjobb ved Uni-
versitetet i Tromsø.

Geir Torgersen startet i 2017 som dekan 

NYE LEDERE.
Kjersti Berggraf 

Jacobsen. Lars-Petter 
Jelsness-Jørgensen.
Trond Hammervoll.

Geir Torgersen.

ved Avdeling for ingeniørfag, hvor han tid-
ligere har vært studieleder.

Terje Grøndahl ble dekan ved høgskolens 
Avdeling for helse og velferd i Fredrikstad. Her 
har han tidligere vært studieleder for utdan-
ningene barnevern, sosionom og vernepleie.

Harald Holone ble i 2017 tilsatt som dekan 
ved Avdeling for informasjonsteknologi i 
Halden, hvor han har studert og «gått alle 
gradene» til han ble konstituert dekan i 2016.

EN BETYDELIG ARBEIDSPLASS
Høgskolen i Østfold har mer enn 700 ansatte.
Også i 2017 fikk vi flere forskere og forelesere 
samt flere nye i renhold, administrasjon og 
øvrige deler av vår store organisasjon.
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Fra Bergen til videreutdanning 
                                                                       i Halden

– Jeg drar alltid fornøyd hjem fra helgesamling, med den 
følelsen at jeg har lært noe nytt, sier deltidsstudent Tonje 
Nordal-Pedersen (34) fra Bergen.

570 km mellom hjemsted og studiested er ingen hindring for Tonje.  
Hun studerer konsekvenspedagogikk ved Høgskolen i Østfold, et deltids-
studium med undervisning i helger, noe som gjør det mulig å kombinere 
jobb, studier og familieliv, selv om det kan være hektisk til tider.

– Det var litt tilfeldig at jeg kom over studiet konsekvenspedagogikk. 
En i familien anbefalte studiet da jeg lette etter et studium å ta høsten 
2017. Siden jeg bor i Bergen, hadde jeg ikke sett på studier i Østfold, 
men studiet virket interessant, sier Tonje Nordal-Pedersen.

– Jeg valgte å studere konsekvenspedagogikk fordi dette studiet er 
veldig relevant for meg og min jobb.

– Hva liker du best ved studiet?
– Det jeg liker best ved studiet, er at vi har så gode forelesere og stor 

variasjon i både innhold og undervisningsmetoder. På helgesamlingene 
er jeg så påkoblet og tilstede, og derfor får jeg stort utbytte av undervis-
ningen. Jeg føler at konsekvenspedagogikkstudiet er virkelig det rette 
for meg som jobber med ungdom i skolen.

– Hvordan bidrar dette studiet til å styrke din kompetanse?
– Studiet har gitt meg mye. Blant annet har jeg blitt mye mer bevisst 

på hvordan jeg snakker med ungdommene, og jeg har blitt tydeligere 
på mine forventninger til ungdommene som jeg jobber med. Jeg tenker 
mye på hvor mange valg jeg som voksen tar i løpet av arbeidsdagen, og 
hvilke konsekvenser de ulike valgene medfører.

– Hva er mulighetene, slik du ser det, for å få jobb med studier 
innenfor konsekvenspedagogikk?

ÅRETS BARNEHAGEINSPIRATOR 2017
Jan Ingar Båtvik, førstelelektor ved Høgskolen i Østfold, mottok 
prisen Årets barnehageinspirator 2017.

Bildet viser Jan Ingar Båtvik (i midten) sammen med styreleder 
Eirik Husby i Private Barnehagers Landsforbund og kunnskapsminis-
ter Torbjørn Røe Isaksen. Prisen på 50 000 kroner ble delt ut i 2017 av 
kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

– Det er en stor glede å motta denne prisen, og den må jeg dele 
med studentene mine. Her bør det bli en aldri så liten fest, men det 
skal jeg ikke lufte for studentene før etter eksamen, sa prisvinneren.

HIØ VIDERE er en administrativ enhet med ansvar for ekstern-
finansiert etter- og videreutdanning i samarbeid med høg-
skolens seks fagavdelinger.
 HiØ VIDERE tilbyr etter- og videreutdanninger, deltids-
studier og kurs tilpasset dagens arbeidsmarked. Etter- og 
videreutdanning organiseres på deltid, slik at studiene kan 
kombineres med jobb. Enheten kan også skreddersy kurs og 
studier på oppdrag fra næringsliv og offentlig virksomhet.
Mer informasjon: www.hiof.no/videre

Tonje Nordal-Pedersen reiser fra Bergen 
til Halden for å ta videreutdanning.
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– Konsekvenspedagogikk gir deg en kompetanse som er god å ha 
med seg i arbeid med mennesker. Menneskesynet som ligger bak konse-
kvenspedagogikken, og den bevisstheten omkring valg og handlinger 
vi som mennesker gjør hver dag, er noe vi kan ta med oss videre i alt fra 
oppdragelse av våre egne barn til arbeid med barn, unge og voksne.

– Hva er dine opplevelser av deltidsstudium med helgesamlinger?
– Jeg har virkelig hatt gode helgesamlinger på studiet. Det er sosialt, 

og vi har mange gode samtaler i løpet av helgene. Jeg drar alltid for-
nøyd hjem fra helgesamling, med den følelsen at jeg har lært noe nytt.

– Vil du anbefale andre å studere ved Høgskolen i Østfold?
– Ja, jeg har hatt en god opplevelse med å være student her dette 

året. Det har fungert veldig fint å kombinere en fulltidsjobb og dette 
studiet. Selvfølgelig er det hektisk til tider, men jeg har fått fri fra jobb 
de fredagene jeg har reist over til Østlandet for helgesamling. Det 
krever en del selvstudier, men det har gått bra å jobbe med studiene i 
helger, ferier og på kveldstid.
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Scenekunst av Samuel Beckett
Studentene ved Akademi for scene-
kunst ved Høgskolen i Østfold fram-
førte flere forstillinger inspirert av 
Samuel Beckett på sin minifestival i 
april 2017.

Minifestivalen var basert på følgende verker 
av den irske forfatteren Samuel Beckett: A 
Piece of Monologue, Play, Footfalls, The Lost 
Ones, One Evening, Not I, Eh Joe og Rockaby.  

Det var Phillip Zarrilli og Andy Crook som 

stod bak regien på forestillingene, som ble 
framført av andreårsstudentene på skue-
spill- og scenografilinjene. Zarrilli og Cook var 
gjestende kunstnere ved akademiet i 2017.

Beckett regnes som en av de fremste re-
presentanter for 1950-årenes absurde teater. 
I 1969 mottok han Nobelprisen i litteratur. Et 
viktig motiv i hans forfatterskap er ventingen 
på noe eller noen som aldri kommer; letingen 
som aldri fører noe sted hen.

Studentene ved Akademi for scenekunst framførte i 2017 flere forstillinger inspirert av Samuel Beckett.

Studenter fra Akademi for scenekunst framfører her skuespill av Samuel Beckett, som i 1969 vant Nobelprisen i litteratur.

AKADEMI FOR SCENEKUNST: MASTER I PERFORMANCE
KAKEFEST: Kunstnerisk leder for skuespillerutdanningen, professor Karmen lara 
Ely (foran til venstre), og tidligere leder, professor Camilla Eeg- Tverbakk, er hjer-
nene bak masteren i performance, som høsten 2017 ble godkjent av NOKUT.

– Dette er bra jobba, utbrøt en begeistret Anne Berit Løland. Hun er administ-
rativ leder ved Akademi for scenekunst. Den rykende ferske masterakkrediterin-
gen er akademiets andre på fire år.

– En masterutdanning styrker fagmiljøet og gir nye samarbeidsmuligheter, sa 
Anne Berit Løland i sin takketale til studenter og ansatte.

MER INTERNASJONAL SCENEKUNST
I oktober 2017 var HiØ ved Akademi for scene-
kunst arrangør av Program for Kunstnerisk 
Utviklingsarbeids høstkonferanse Artistic 
Research Forum med omlag 200 deltagere. På 
tre dager ble det holdt 24 presentasjoner. 

I oktober 2017 var Akademi for scenekunst 
også vertskap for Artistic Research Forum, 
noe som ga studentene en enestående mulig-
het til innsyn i kunstnerisk utviklingsarbeid i 
Norge og Norden. 
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Studenter økte lønnsomhet i bedrift

Bachelorprosjektet bød på spennende utfordringer for stu-
dentene Paria, Elisabeth og Monica. Trioen skulle sørge for 
at driften hos vertsbedriften Syklus ble mer effektiv.

Våren 2017 jobbet de tre studentene fra Høgskolen i Østfold ved 
Syklus i Onsøy. Trioen var da inne i sitt siste semester av det treårige 
bachelor studiet i innovasjon og prosjektledelse. Arbeidet ved bedrif-
ten var en del av Paria Maghsoudi, Elisabet Langsholdt og Monica 
Honningsvågs bachelorprosjekt, med tittelen «Standardisering i 
Syklus». 

– Vi ble utrolig godt mottatt. Det var en glede å komme hit som 
 student og se at det finnes så masse endringsvilje, forteller Elisabeth.

FRA KLASSEROMMET TIL VIKTIG GJENVINNINGSFABRIKK
Syklus består av selskapene Syklus Glass AS og Norsk Metallgjenvin-
ning AS, som mottar glass- og metallemballasje fra 400 av landets 
kommuner. 

Bedriften har 37 ansatte fordelt på produksjon av glasopor (skum-
glass), gjenvinning og administrasjon.

EFFEKTIVE STUDENTER
Noen teoretisk kontorjobb ble det ikke da HiØ-studentene var hos 
Syklus. For å kunne lokalisere effektiviseringspotensialet og avdekke 
tidstyver måtte trioen ikle seg arbeidstøy og ta fatt på grunn leggende 
oppgaver «på gulvet». Rydding, merking og mer hensiktsmessig 
plassering på lageret gav resultater. Jentene jobbet tett sammen med 
Joachim Vik og Jan Ulfsrød fra ledelsen ved Syklus. 

Fabrikksjef Espen Sandsdalen ble imponert over trioens pågangsmot 
og stå-på-vilje samt effekten av studentenes innsats.

– Det fine med å få inn studenter fra høgskolen i driften er at de 
holder oss litt i ørene. Det at de er her, bidrar til at vi også må skjerpe 
oss, sier han.

«LEAN ER UTE I FABRIKKENE»
– At vi får muligheten og tilliten til å gjøre prosjekter som dette, og at 
studentene faktisk kan bidra, er helt fantastisk. Fasiten ligger ikke i 
boka. Lean foregår ute i fabrikkene, sier HiØs førsteamanuensis Gunnar 
Andersson, foredragsholder om Lean ( = metode for forbedring via 
fleres samspill).

Lacteus SB fra Høgskolen i Østfold ble vinner 
av beste forretningsplan under NM for stu-
dentbedrifter i 2017. Før finalen uttalte de: 

– Vi har jobbet mye med studentbedrif-
ten vår, og produktet begynner å ta form. 
Det blir spennende å presentere vår idé for 
juryen. Vi håper vi får anledning til å utvikle 
oss videre og bidra i kampen mot mat-
svinn, sier Eva Victoria Øygard, daglig leder 

i Lacteus SB. Forretningsideen deres er å 
produsere en PH-indikator på melkekarton-
ger for å vise om melken er brukbar eller sur. 
Dette fordi melken holder mye lenger enn 
best-før datoen. På den måten er det mulig å 
unngå svinn og øke lønnsomheten.

Fra venstre: Petter Tingelstad, Anders 
Lind Andersen, Andreas Erichsen, Jan Erik 
Ødegård og Eva Victoria Øygard. 

MINDRE MATSVINN GA GULL I STUDENT-NM

BEDRE GJENVINNING: Tre studenter fra Høgskolen i Østfold hjalp bedrift 
i Onsøy som spiller en sentral rolle i norsk gjenvinning. Fra høyre Paria 
Maghsoudi, Elisabeth Langsholdt og Monica Honningsvåg.
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Veiledning på studieverksted

STOR AKTIVITET I STUDENTPARLAMENTET
Studentparlamentet skal fremme studentenes synspunkter og ivareta studentenes 
interesser på faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle områder ved Høgskolen i Østfold.

Her er blant annet Studentparlamentets mange tillitsvalgte svært aktive med å tilret-
telegge for at alle nye studenter blitt tatt godt imot allerede fra studiestart, via Fadder-
ordningen.

Bildet viser høgskolens nye tillitsvalgte studenter da de sist var samlet ved Brygga 
kultursal i Halden til opplæring om studentdemokrati og organisasjonsarbeid.

Høgskolen i Østfold har åpnet studie-
verksted både i Halden og Fredrikstad.

Studieverksted er en ordning hvor studenter 
får hjelp av studentassistenter som både har 
fått opplæring og i tillegg disponerer nytt 
data utstyr for å kunne gi god og rask veiled-
ning på stedet. 

– Vi håper mange studenter vil benytte seg 
av dette tilbudet, sier Siri Pihlstrøm. Hun er 
spesialbibliotekar ved høgskolebiblioteket i 
Halden og koordinator for prosjektet.

Pihlstrøm understreker hvor nyttig og 
lærerikt det er å snakke med noen for å 
strukturere tankene sine og få konstruktive 
tilbakemeldinger underveis i prosessen med 
oppgaveskriving.

MYE NYTT PÅ HØGSKOLENS BIBLIOTEK
Høgskolens bibliotek er en populær sam-
lingsplass og arena for læring, på flere vis. 
Her jobber studenter i grupper og får se 

aktiviteter som bokbad og forskerpresenta-
sjoner.

I tillegg har høgskolens bibliotkarer etab-
lert nye tilbud som «Lån en bibliotekar» og 
skriveverksted. Sistnevnte har vært skrive-
kvelder med foredrag og veiledere til stede.

Tjenesten «Lån en bibliotekar via nett» 
er en prøveordning som er tilgjengelig via 
Skype og Adobe Connect for HiØs studenter 
og ansatte.

– Bibliotekaren kan dele sin skjerm og for 
eksempel vise hvordan man søker og hånd-

– Studentassistentene på 
skriveverk stedene blir gode og 
viktige sam tale partnere, som har 
fått kurs i å veilede medstudenter, 
sier spesialabibliotekar Siri 
Pihlstrøm ved HiØ.

STUDENTER HJELPER STUDENTER: Elise Skjeltorp-Borgaas er studentassistent ved høgskolens studieverksted i Fredrikstad.

LÅN EN BIBLIOTEKAR! Fra venstre: Kjell 
Erik Johnsen, Hedi Bodal, Siri Pihlstrøm og 
Torunn Boger.

terer referanseteknikker. Det er bibliotekarene 
Heidi Bodal, Torunn Boger, Siri Pihlstrøm og 
Kjell Erik Johnsen som er i prosjektgruppen 
som tester ut denne nye tjenesten. Prosjek-
tet inngår i høgskolens PULS-kurs «Digitale 
utviklingsprosjekter for fleksibel og nettbasert 
utdanning».
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Julianne Cheek ble i 2017 tildelt prisen for frem-
ragende forskning ved Høgskolen i Østfold.

Juryen uttalte følgende: «Ut fra en samlet vur-
dering mener komitéen at prisen for fremragende 
forskning bør tildeles professor Julianne Cheek. 
Hennes forskning er anerkjent både internasjo-
nalt og lokalt. Hun er en svært produktiv forsker 
og en internasjonal kapasitet innenfor kvalitativ 
forskningsmetode, noe som blant annet har 

kommet til uttrykk gjennom deltagelse i Advisory 
Board for den prestisjetunge Sage Handbook 
of Qualitative Research og flere priser for beste 
paper på konferanser om kvalitativ forsknings-
metode.

Hun har vært en mentor og støtte for kolleger, 
og hun har trukket dem inn i bokprosjekter. Hun 
har bidratt både gjennom ph.d.-veiledning og 
karriereutvikling for yngre forskere.»

Franck fikk formidlingsprisen
Franck Orban ble i 2017 tildelt Høgskolen i Østfolds for-
midlingspris for blant annet sin utstrakte virksomhet som 
ekspertkommentator i norske og utenlandske medier innen 
flere faglige og politisk kontroversielle områder.

Undervisnings- og forskningsansatte har et viktig samfunnsoppdrag 
ved at de skal formidle fag og forskningsbasert kunnskap til samfunnet.

– Vi ønsker å oppmuntre og legge til rette for slik formidling og 
deler derfor hvert år ut en egen pris for formidling. Dette gjør vi for 
å vise at vi setter stor pris på den innsatsen som undervisnings- og 
forskningsansatte gjør ved å formidle til allmennheten, sa prorektor 
Lars- Petter Jesness-Jørgensen ved HiØ da han delte ut prisen til 
Franck Orban.

SAMFUNNSDEBATTANT MED STØTTE I SPRÅKMILJØET
Franck Orban er førsteamanuensis ved Avdeling for økonomi, språk 
og samfunnsfag. Der underviser han blant annet i europeiske valg og 
valgssystem, fransk samfunns- og kulturkunnskap, offentlig, inter-

nasjonal og fransk politikk, EU- og NATO-kunnskap, sikkerhetspolitikk, 
samt radikalisering/ekstremisme og terrorisme.

– Franck er svært opptatt av å formidle sin forskning til et bredt 
publikum. Han er en etterspurt ekspertkommentator innenfor sitt fag-
område, fortalte prorektor.

Juryen har ved utvelgelsen lagt vekt på at Orban har tatt initiativ til å 
formidle sin kunnskap i samarbeid med andre forskningsmiljøer utenfor 
Østfold og for fulle hus på arenaer som Litteraturhuset i Oslo og på 
frokost møte hos tankesmien Civita. Ved et søk i mediearkivet Atekst får vi 
omlag 160 treff på Orban. Mange av hans formidlings arbeider i 2017 er i 
regional og nasjonal presse, både på nett og i papir aviser og i etermedier. 
Han har i NRK deltatt flere ganger på dagsaktuelle debatter i Dagsnytt 18, 
samt gjestet Urix som ekspertkommentator. Han har også flere artikler i 
utenlandske aviser i 2017.

Videre understreker juryen Orbans evne til å «lese» nyhetsbildet og 
til å ligge i forkant av aktuelle nyhetssaker ved å sende inn kronikker og 
kommentarer foran ventede hendelser. I forbindelse med presidentvalget 
i Frankrike var han svært synlig i mediebildet.

FREMRAGENDE FORMIDLER: Franck Orban har i flere år kommentert mange utenrikspolitiske saker.

JULIANNE FIKK HiØs PRIS FOR FREMRAGENDE FORSKNING
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Franck fikk formidlingsprisen

Ny betong ble «Årets beste bachelor»

FORSKNING OM STORE MENGDER DATA
INNLEDET PÅ FORSKNINGSDAGENE: – Big Data handler om å skape 
verdier, sa Marius Geitle (bildet) fra Høgskolen i Østfold på det siste 
seminaret av Forskningsdagenene 2017. Det fant sted i Kunnskaps-
parken på Remmen i Halden, med hovedvekt på temaet «Big Data». 

– Big Data handler om hvordan velferdsstaten skal fungere og 
overleve i framtida, sa Ole Gabrielsen fra Smart Innovation Norge. 
Sammen med HiØs Avdeling for informasjonsteknologi analyseres 
store datamengder for å finne smartere løsninger for samfunnet, 
f.eks. å oppdage sykdom tidlig, eller unngå stans i kraftproduksjonen.

– Dette hadde vi ikke trodd da vi startet ingeniørstudiene for 
tre år siden, sa Bjarne Muilwijk, en av de fire prisvinnerne 
som mottok studentprisen for beste studentprosjekt 2017 
ved Høgskolen i Østfold.

De fire studentene var tydelig glad for prisen de nettopp hadde mottatt 
under den høytidelige seremonien som markerte starten på et nytt 
studieår ved HiØ 15. august.

– Dette er en god belønning for mange timers arbeid på betong-lab-
ben, var studentene enige om.

Veilederen til studentene, førstelektor Inge R. Eeg, som også nomi-
nerte dem til prisen, mener studentene har gjort et viktig pionérarbeid 
med noe som kan ha stor betydning for så vel pukkprodusenter som 
betongprodusenter lokalt og nasjonalt.

BEDRE BETONGEGENSKAPER
Studentene som våren 2017 avsluttet sin bachelor i ingeniørfag, bygg, 
mottok mottok Laurbærprisen for sitt bachelorprosjekt «Reologiske og 
mekaniske egenskaper i betong ved ulike kornfordelingskurver med 
vasket maskinsand».

Prosjektet handlet om å teste ut ulike blandinger for betong der en 
gjør nytte av knuste materialer som pukk og vasket maskinsand. Dette 

med utgangspunkt i at industrien opplever mangel på tradisjonelle 
råvarer blant annet som følge av at det må tas hensyn til grunnvanns-
stand ved utvinning av råvarer og til båndlegging av aktuelle arealer til 
andre samfunnsbehov.

Oppgaven, som er et gruppearbeid skrevet av studentene Ole Morten 
Fjeldberg, Karoline Friis, Tord Nordmo og Bjarne Muilwijk, ble av en 
enstemmig kommisjon kåret som vinner av studentprisen for 2017.

– Det er for å motivere studenter til ekstra innsats i studiet at Høg-
skolen i Østfold har stiftet studentprisen Laurbærbladet, sa rektor Hans 
Blom under prisutdelingen.

NYSKAPENDE OG ARBEIDSKREVENDE MED 72 BLANDINGER
Bachelorprosjektet fikk karakteren A. Prosjektet var basert på et opp-
drag fra Franzefoss Pukk AS og NorBetong AS.

Studentoppgaven hadde en klar problemstilling, baserte seg på 
omfattende litteraturstudier samt på diskusjoner og klargjøringer med 
oppdragsgiver om materialvalg og prøvemetoder.

Ekstra innsats ble vist: Studentene foretok 72 prøveblandinger der 
hver blanding ble nøye innveid og kontrollert, den ferske betongens 
egenskaper ble målt, og det ble utstøpt prøvelegemer som etter normert 
herdetid ble testet for mekaniske egenskaper. Resultatene ble journal-
ført i henhold til gjeldende standarder. Og innsatsen ble satt pris på.

VANT HØGSKOLENS STUDENTPRIS, LAURBÆRBLADET 2017. Fra venstre Tord Nordmo, Ole Morten Fjeldberg, Karoline Friis og Bjarne Muilwijk.
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Via HiØs jobbportal kan studenter 
starte jakten på drømmejobben.

Høgskolen i Østfold tilbyr nå en nettjeneste 
for studenter som ønsker å orientere seg i 
arbeidsmarkedet allerede i løpet av studie-
tida.

KARRIERESIDER FOR STUDENTER
– Dette er et kjempepositivt tilbud for oss som 
studenter, sier  Nanna- Marie Moen, som er 
student på arbeids- og velferdsfag. Tilbudet 
hun sikter til, er en ny tjeneste som Høgskolen 
i Østfold har lansert både for studentene og 
deres mulige framtidige arbeidsgivere.

I samarbeid med Graduateland, som 
administrerer en lang rekke karriereportaler 
for universiteter i flere land, åpner HiØ nå 
jobbportalen karriere.hiof.no

Tjenesten ble for første gang lansert under 
karrieredagen ved Avdeling for helse og 
velferd og ble godt mottatt av studentene som 
fikk informasjon om tilbudet.

CHAT DIREKTE MED ARBEIDSGIVERE
Studentene får også tilgang til jobbportalen 
etter at de har avsluttet studiene sine ved 
Høgskolen i Østfold. Som alumnibrukere må 
de da registrere seg med en ny profil og bruke 
sin personlige mailadresse. 

PÅ JOBBJAKT: Under Karrieredagene i 2017 kunne Høgskolen i Østfold lansere ny jobbportal for nåværende og tidligere studenter.

Hjelper studenter på jobbjakt

SERVICETORGET I FREDRIKSTAD
Torsdag 15. juni 2017 var det høytidelig åpningen av Servicetorget
ved Høgskolen i Østfold, både i Halden og Fredrikstad. 

Servicetorget er et felles navn på de tjenester og arbeidsoppgaver som 
utføres til daglig rett innenfor hovedinngangen på begge studiesteder.

Fra åpningen i Fredrikstad. 
Fra venstre Marit Hansen, 
Wibeche Nygård og Carita Stafne. 

I tillegg til å matche profilen med relevante 
stillinger gir jobbportalen muligheter til å 
delta på planlagte LIVE-sesjoner og karriere-
messer online.

Den som deltar på LIVE-sesjoner online, 
får anledning til å chatte med potensielle 
arbeidsgivere samt dele profil og CV med per-
soner som jobber med rekruttering. Her er det 
også mulig til å stille spørsmål direkte og få 
svar umiddelbart angående søknadsskjemaer, 
jobbmuligheter, arbeidsmiljø etc. 

Vil du vite mer om tjenesten, gå inn på 
jobbportalens nettside: karriere.hiof.no
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Ny bygning med 50 kontorer
Rett før jul 2017 kunne Høgskolen i Østfold ta i bruk en helt 
ny kontorbygning, et av de første offentlige nybygg som er 
oppført uten at håndverkerne har brukt et eneste papir.

– Denne utvidelsen er betydningsfull for Halden kommune og Høg-
skolen i Østfold. Høgskolen vil spille en viktig rolle for å få på plass 
forskning og utvikling med kvalitet i vår region, sa Anne-Kari Holm, 
varaordfører i Halden kommune.

HELDIGITALT BYGGEPROSJEKT
Den 1016 kvadratmeter store bygningen har Veidekke satt opp for 
 Statsbygg som et heldigitalt byggeprosjekt. Samarbeidet mellom hånd-
verkerne blant hoved- og underentreprenører har foregått uten papir.

– Dermed har det blitt mindre feil, noe også håndverkerne har vært 
svært fornøyd med.

Like før jul flyttet de første HiØ-ansatte inn fra studiestedsadministra-

sjonen og barnehagelærerutdanningen i Halden. Før innvielsen var også 
to nye møterom ferdig innredet. Likeså kom kunsten på plass, formidlet 
og utvalgt av KORO (Kunst i offentlige rom).

HØGSKOLEN I ØSTFOLD HAR VOKST BETYDELIG
•  I 2012 passerte Høgskolen i Østfold 60 studier, 5 000 studenter og 

500 ansatte
•  I 2018 har Høgskolen i Østfold 100 studier, 7 000 studenter og 

550  ansatte

ENGASJERTE: Flankert av høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes og avdelingsdirektør Kjersti Sandvik fra Statsbygg klipper Haldens vara-
ordfører Anne-Kari Holm snora til den nye bygningen. Bygningen stod klar i november 2017, og innvielsen fant sted i januar 2018.

SERVICETORGET I HALDEN
Her er noen av Servicetorgets oppgaver:
• Informasjon til ansatte/studenter
• Timeplanlegging/rombooking
• Studentkort/Ansattkort/Parkeringskort 

Gleden var stor da høgskolen kunne ta i bruk den 
nye kontorbygningen etter flere år med midlertidige 
kontorplasser i Moelvenbrakker.

Bildet: Fra åpningen i Halden. Fra 
venstre Morten Sekkelsten, Ann-Charlot 
Brandstorp, Nina Marie Karlberg og Siv 
Skaarer.
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Postboks 700, 1757 Halden
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PRODUSERT AV HØGSKOLEN I ØSTFOLD I JUNI 2018.  
LAYOUT: BYLINE AS, HALDEN.  

TRYKK: MØKLEGAARDS TRYKKERI AS, 
FREDRIKSTAD

– Nå er jeg en stolt barnehagelærer, sa Nyenyezi 
Masheka da hun fikk sitt vitnemål ved den 
høytidelige seremonien ved Høgskolen i Østfold i 
2017, da også sønnen Pater deltok.


