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Satser grønt og digitalt
Studiestart i Fredrikstad, august 2019:  

Da startet alle nye studenter ved  
Høgskolen i Østfold opp samme 

dag i Halden og Fredrikstad.

Høgskolen i Østfold skal være en synlig og fremtidsrettet 
kompetanseinstitusjon i vår region, og et godt sted å være 
for både studenter og ansatte. I dette Årsmagasinet gir vi deg 
en smakebit på noen av høydepunktene ved driften vår i året 
som gikk. 

Høgskolen i Østfold (HiØ) hadde også i 2019 gleden av å ta i mot et stort 
antall nye studenter. Siden 2013 har søkertallene til høgskolen økt med 
omlag 29 prosent, fra 2800 søkere til ca. 3600 søkere i 2019. Høgskolen 
har tradisjonelt vært et lærersted med stor Østfolddominans i søker- og 
studentmassen. Søkerlekkasjen skjer i hovedsak til studium vi ikke 
tilbyr her i fylket. I løpet av de siste årene har høgskolen også trukket til 
seg flere primærsøkere, søkere med HiØ som nummer en på søknads- 
skjemaet, fra fylker utenfor Østfold. 

I 2019 hadde høgskolen opptak til i alt 22 bachelorprogram, 15 
masterprogram og 33 øvrige studietilbud av ulikt omfang. I tillegg ble 
det gjennomført opptak til 25 utdanninger innenfor eksternfinansiert 
etter- og videreutdanning gjennom HiØ VIDERE. 

FORNØYDE STUDENTER
Studentene våre melder om at de er fornøyde. NOKUT sin årlige  
undersøkelse Studiebarometeret, der studentene gir tilbakemelding på 
blant annet studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, undervisning, 
medvirkning og læringsutbytte, viste i 2019 at HiØ ligger på lands-
gjennomsnittet i studentenes tilfredshet med sine studier. Det er også 
ekstra hyggelig å få tilbakemelding på at de som starter hos oss ikke 
angrer på sine valg etter å ha vært studenter her en stund.  
Studiebarometeret gir også nyttige tilbakemeldinger fra studentene  
på områder der vi har forbedringspotensiale. 

Digitalisering og det grønne skiftet preger sektoren. Det står også 
sentralt i høgskolens arbeid. I 2019 har vi gjort en innsats både i forhold 

til å utvikle en bærekraftig studieportefølje for høgskolen og for å bidra 
til miljøvennlige tiltak i samfunnet. Høgskolen har økt fokus på å 
utnytte potensialet som ligger i digitalisering, med tanke på å sørge for 
fleksible utdannings-, lærings-, og møteformer for studenter og ansatte, 
samt for å redusere høgskolens CO2-avtrykk. Ett av tiltakene HiØ har 
sett nærmere på i 2019 er mulighetene for digital praksisoppfølging. 

KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ARBEIDSLIV
I tillegg har HiØ sammen med Statsbygg gjennomført et forskningsprosjekt 
der tilbakemeldinger fra brukerne via en app skal gi energistyring 
basert på sanntidsinformasjon om opplevd inneklima. Høgskolen har 
også investert i egen programvare for i første omgang å følge enda tettere 
med på strømforbruket, etter hvert også på forbruk av vann. Dette 
har allerede medført iverksettelse av energibesparende tiltak ved vårt 
studiested i Fredrikstad. I enkelte fagavdelinger er miljøperspektivet en 
del av den faglige hverdagen til studenter og ansatte. Eksempelvis har 
Avdeling for ingeniørfag fått miljø- og bærekraftperspektivet inn i alle 
undervisningsplaner. Det er spesielt tydelig innenfor bachelorprogram-
met i innovasjon og prosjektledelse hvor det blant annet er fokus på 
sirkulærøkonomi og livssyklusanalyser. I 2020 starter avdelingen også 
opp sitt første masterprogram Green Energy Technology.

Ett av hovedmålene til høgskolen er å levere fremragende,  
samfunnsrelevante og profesjonsrettede utdanninger. Utdanningene vi 
tilbyr skal innrettes slik at vi gir studentene ferdigheter og kompetanse 
til å skape fremtidens arbeidsliv. Da er det viktig med tette koblinger 
mellom samfunns- og næringsliv, og akademia. I 2019 utvidet HiØ  
derfor rektoratet til to prorektorer og vi har nå en prorektor for utdanning  
og en prorektor for samhandling og samfunnskontakt. 

HØGSKOLENS FØRSTE PHD-PROGRAM
Høgskolen har i 2019 videreført arbeidet med å styrke forskningen  
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og det strategiske arbeidet med institusjonens første ph.d.-program  
«Det digitale samfunn». Arbeidet ser ut til å skape synergier mellom  
institusjonens ulike fag- og forskningsmiljøer, samt eksterne aktører 
i næringsliv og offentlige virksomheter. Målet er å få akkreditert 
ph.d.-programmet og at krav til studietilbud og fagmiljø er oppfylt i 
løpet av 2021. 

NY ADMINISTRATIV ORGANISERING
Høgskolen har siden 2010 vært organisert med en fellesadministrasjon 
og lokaladministrasjon på hvert studiested. For å følge utviklingstakten 
i universitets- og høgskolesektoren og krav om økt digitalisering, vedtok 
derfor høgskolestyret i september en ny organisering av disse tjenestene 
med oppstart fra 1. januar 2020. I tillegg til vedtak om ny administrativ 
organisering vedtok styret å starte arbeidet med å kartlegge høgskolens 
faglige organisering. 

Målet er å skape en organisasjon som står sterkere rustet til å lykkes 
med faglige satsinger og skape synergier mellom relaterte fagfelt. Målet 
er en implementering fra studieåret 2021/2022.

Av andre betydningsfulle saker som høgskolen jobbet med i 2019 kan 
nevnes revidert kvalitetssystem for utdanning, nytt meritteringssystem 
for undervisning, utredning av kollegabasert veiledning, kartlegging av 
muligheter for at ansatte kan hospitere i arbeidslivet.

 
FORSKNING OG FORMIDLING
HiØ skal sikre regionen god kompetanse og forskning som er helt nød-
vendig. I 2019 har andelen førstekompetente økt med 4,1 prosentpoeng 
sammenlignet med 2018. Andelen tilsatte i professor- eller dosentstil-
linger har økt med 1,6 prosentpoeng. 

Økningen i andel første- og toppkompetente er et resultat av høg-
skolens strategi både for å nå forskningsmål og fremme en nødvendig 
styrking av forskningskulturen.

 
– Vi er opptatt av at vi skal være en synlig 
kompetanseinstitusjon i vår region. Formidling og 
samfunnskontakt er derfor en viktig side av vår virksomhet. 

Ansatte ved høgskolen inngår i økende grad i regionale nettverk og 
FoU-prosjekter, og institusjonen står for en betydelig etter- og videre-
utdanningsvirksomhet. I 2019 styrket vi også arbeidet med formidling 
på folkebibliotekene i fylket Østfold. Fra før har HiØ en avtale med 
Litteraturhuset i Fredrikstad om faste foredragskvelder gjennom året, 
der publikum får gleden av å la seg inspirere med foredrag innenfor et 
bredt spekter av samfunnsaktuelle temaer. 

Vi ønsker dere god lesning av høgskolens Årsmagasin for 2019.  

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen                   Carl Morten Gjeldnes
                                         rektor                                                    høgskoledirektør

Studiestart i Halden, august 2019, hvor vi her ser studentleder 
Preben Reinaas Rotlid holde sin tale til høgskolens nye studenter.
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Nytt simulerings- og ferdighetssenter

NY PODCAST: «STATSVITENSKAP OG SÅNT»
Er du interessert i en kort men informativ innføring i sentrale politiske begreper og 
konsepter, samt diskusjon av dagsaktuelle spørsmål? Da kan “Statsvitenskap og sånt” 
være en aktuell podcast for deg.

Slik lød det da Harald Borgebund og Sondre Lindahl fra Avdeling for økonomi, språk 
og samfunnsfag startet podcast ved Høgskolen i Østfold. De første episodene handlet 
om demokrati, Hong Kong og SOS Brexit.

Deres podcast ble gjort tilgjengelig via iTunes og Spotify.

I 2021 tar Høgskolen i Østfold i bruk nye lokaler som nå er 
under oppføring ved siden av Smia i Fredrikstad. Her blir det 
plass både til Idrettsmedisinsk testlaboratorium og et topp 
moderne simulerings- og ferdighetssenter.

I november 2019 stod byggebrakkene klare og Høgskolen i Østfold  
signerte sammen med Fredrikstad kommune og Værste AS papirene 
som sørger for at høgskolen utvides med 2.000 kvadratmeter. 

– For Høgskolen i Østfold er dette den største utvidelsen på ti år og 
et resultat av godt samarbeid med Fredrikstad kommune og Værste AS, 
sier høgskoledirektør Carl Morten Gjeldnes.

MODERNE ARENA FOR HØGSKOLENS STUDENTER
–  Det nye simulerings- og ferdighetssenteret blir tilrettelagt for tverr- 
faglig samarbeid og simulering av hele pasient- og brukerforløpet. 
Studenter og ansatte vil få mulighet til trening og simulering,  
individuelt og i team, i et moderne og fremtidsrettet miljø, sier Inger 
Hjelmeland,  ansvarlig for utviklingen av høgskolens nye senter. 

Det nye senteret vil blant annet inneholde:
• Operasjonsstue
• Intensivrom
• Akutt undersøkelsesrom
• Treningsleilighet
• Sengepost
• Rom for kommunikasjonstrening
• Klasserom for 130 personer
• Idrettsmedisinsk testlaboratorium

I 2021 kan Høgskolen i Østfold ta i bruk et nytt simulerings- og ferdighetssenter ved Glomma  
i Fredrikstad. Det nye senteret kan bli viktig for flere fagavdelinger ved  
Høgskolen i Østfold, såvel som for flere kommuner.  
Illustrasjon fra Værste AS.

To år i prosjektgruppa: Marian Bringa Arntsen og Inger Hjelmeland 
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Nytt bachelorstudium i paramedisin

FORENER UNDERVISNING, FORSKNING OG UTVIKLING
Hvordan kan vi eksperimentere med pedagogikk i det 21. århundre? Fem forskere fra 
Høgskolen i Østfold gir noen forslag i artikkelen «Sounds of Scissors», som de fikk 
publisert i en internasjonal artikkelsamling utgitt av det britisk-amerikanske forlaget 
Palgrave Macmillian.

De fem forskerne fra Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold er fra 
venstre på bildet,  Ann Sofi Larsen, Nina Johannesen, Ninni Sandvik, Mette Røe Nyhus 
og Bente Ulla.

Høsten 2020 starter Høgskolen i Østfold 
opp et etterspurt bachelorstudium i 
paramedisin, som går på deltid i 4 år.

Stadig flere akutte vurderinger og behandlinger 
av pasienter skjer utenfor sykehus. Høgskolens 
nye profesjonsstudium i paramedisin skal 
styrke vurderings- og handlingskompetansen 
i de prehospitale tjenestene. 

Gjennom studiet vil studentene få trene 
mye på relevante situasjoner og dermed gjøres 
trygge på den viktige jobben de skal gjøre. 

ETTERSPURT STUDIUM
Bachelorstudiet i paramedisin er et helt nytt 
tilbud ved Avdeling for helse og velferd ved 
Høgskolen i Østfold. Paramedisinere arbeider 
hovedsakelig innen ambulansetjenester og 
studenter på paramedisinstudiet får opp-
læring i å kjøre utrykningskjøretøy. De kan 
også jobbe på akuttmottak og legevakt og 
kompetansen er etterspurt i ambulansebåt og 
-fly, AMK-sentraler, hjemmebaserte tjenester, 
sprøyterom, akuttpsykiatriske institusjoner, 
offshore og i Forsvaret.

SOLID KOMPETANSE TRENGS
Etableringen av paramedisinstudiet er blant 
annet en konsekvens av at ambulanse- 
tjenesten har behov for personell med økt 
kompetanse, både for å ivareta pasientsikker-
heten og befolkningens behov.

– Dette er i tråd med overordnende nasjonale 
føringer. Stadig flere akutte vurderinger og 

behandlinger skjer utenfor sykehus, forteller 
klinikksjef Liv Marit Sundstøl i klinikk for 
akuttmedisin ved Sykehuset Østfold.

– Ett av de viktigste målene med utdanningen 
er å uteksaminere kandidater som har  
vurderings- og handlingskompetanse. De  
skal vite hvordan de skal handle i ulike  
situasjoner, og hvorfor, sier studieleder ved 
Avdeling for helse og velferd, Randi Magnus 
Sommerfelt. 

PROFESJONSSTUDIUM
Studentene på bachelorstudiet i paramedisin 
får kompetanse innen flere fagområder:
• Paramedisinsk profesjon, etikk og helserett
• Helse, sykdom og skade
• Operativt ambulansearbeid og beredskap
• Kommunikasjon, samhandling og beslut-
ningstaking
• Kunnskapsbasert praksis, innovasjon og 
teknologi
• Kvalitet, ledelse og pasientsikkerhet

Ambulansearbeidere jobber tett i team.

Lærling Sandra Sletto Green kjører her 
ut en ambulanse fra Sykehuset Østfold HF.
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Ministeren tente lærergnisten

FIKK KONGENS FORTJENESTEMEDALJE
Førsteamanuensis Anniken Sørlie ved høgskolens Avdeling for helse og velferd i  
Fredrikstad ble i 2019 tildelt H.M. Kongens gullmedalje for sitt vitenskapelige arbeid  
ved Universitetet i Oslo. Temaet for avhandlingen til Anniken Sørlie er transpersoners  
rettigheter i Norge, med vekt på hvordan retten til kjønnsidentitet operasjonaliseres  
og hvordan dette passer med transpersoners behov for anerkjennelse.

Ved Høgskolen i Østfold er Sørlie ansatt ved Avdeling for helse og velferd i Fredrikstad, 
hvor hennes primæroppgave er å undervise i jus for bachelorstudentene på sosialt arbeid, 
barnevern, arbeids- og velferdsfag, og vernepleie.

– Den viktigste grunnen til å velge læreryrket er at det er så 
meningsfylt. Hver dag gjør du en forskjell for de unges liv, 
sa Iselin Nybø da hun i 2019 besøkte Halden som landets 
utdanningsminister.

Seks lærerstudenter informerte elevene ved Halden videregående skole 
sammen med utdanningsministeren, og gav elevene sine råd.

LÆRERE OG STUDENTER BESØKTE VIDEREGÅENDE SKOLE

– Læreryrket er spennende og byr på varierte arbeidsoppgaver. Og 
det er et kreativt yrke der du kan by mye på deg selv, sa lærerstudent 
Karina Wautier fra Høgskolen i Østfold.

ØNSKER Å BLI NOENS FAVORITTLÆRER
– Jeg har lyst til å bli favorittlæreren til noen. Derfor vil jeg bli lærer, sa 
HiØs grunnskolelærerstudent Johanne Hedvig Løvli under besøket på 
Halden videregående skole.

– Som lærer kan du være en rollemodell for elevene. Du kan være 
barnas samtalepartner på dager da de har det vanskelig. Din hjelp  
kan være viktig for barnas liv videre, sa lærerstudent Fredrik Skjerve.

– Ingen dager er like. Å jobbe med elever er fantastisk gøy, tilføyde 
lærerstudent Anders Saugstrup Strand.

Rektor Magnus Andresen fra Hurrød skole mener en god lærer både 
er faglig trygg og har evne til å se elevenes individuelle ressurser.

– Du må like å jobbe med mennesker, og du må like å være læreren 
til eleven som ikke er så lett å like, sa rektor Magnus Andresen.

Halden Arbeiderblad beskrev behovet for lærergnisten slik: – Norge 
vil mangle 5.800 lærere i 2040. Ialt 700 lærere fra Østfold er over 60 år.

Utdanningsminister Iselin Nybø  
informerte elevene ved Halden videregående skole  
om læreryrket sammen med høgskolens lærerstudenter.
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Studenter overtok to grunnskoler

FORSKER BEREGNER FAREN FOR NYE OVERSVØMMELSER
Mer regn og store oversvømmelser i hus er blitt et problem for flere.

Geir Torgersen ved HiØs Avdeling for ingeniørfag i Fredrikstad har forsket på hvordan 
risiko for oversvømmelser kan beregnes ut fra utformingen av terrenget rundt huset. 
Under Forskningsdagene i 2019 viste han hvordan mulige oversvømmelser i framtida kan 
avdekkes via gode kartdata. 

Slik kunnskap kan bli verdifull for mange: Prognosene for vær- og klimaendringer 
varsler ingen tørketid, heller at problemet vil øke.           Foto: Colourbox

I ei uke overtok lærerstudenter fra 
Høgskolen i Østfold ansvaret for  
undervisningen og ledelsen av  
Haugeåsen ungdomsskole i  
Fredrikstad og Gimle skole i Halden.

– Studentene overtar skolene og får prøvd seg 
som lærere før de selv skal ut i yrkeslivet, sier 
Magne Skibsted Jensen, høgskolens prosjekt-
leder for skoleovertakelsene.
Her er to eksempler på ”ansvar i praksis”:
• På Haugeåsen ungdomsskole overtok 60 
lærerstudenter undervisningen for 480 elever.
• På Gimle skole var 3. årsstudent Kristoffer 
Holt Iversen leder på Gimle skole for skole-
fritidsordningen med 12 studenter og mange 
barn.

REKTOR EI GLATT VINTERUKE
Gimle skole i Halden ble ledet av ”rektor” 
Anne Birgitte Støldal fra Bodø, samt ”assister- 
ende rektorer” Sandra Nyegaard fra Ås og 
Andrea Stordal fra Sarpsborg. 

I ellers snøfattige Østfold, måtte de allerede 

første overtakelsesdag ta uvante grep og  
improvisere: Sørge for sandstrøing på glattisen 
i skolegården, kunngjøre akeark, dele ut melk, 
kjøpe inn frukt, lage lister for vikarer, inspek-
sjoner, kjøkkentjeneste og mye, mye mer.

SFO-LEDER EI HEL UKE
– Veldig spennende å få være SFO-leder ei hel 
uke, sier Kristoffer Holt Iversen, student 3. 
året på HiØs grunnskolelærerutdanning. 

I ei uke fikk han lange og lærerike dager 
som leder for 12 medstudenter og mange 
barn på SFO.

Bildene øverst på siden viser Helene Gjøs 
som hovedinspektør i storefri ute på Gimle.

Jonas Magnussen ledet Haugeåsen 
ungdomsskole fra rektors runde bord, hvor 
det strømmet inn med gule lapper og andre 
beskjeder.

Lærerstudentene Simen, Jonas og Malin 
solgte i storefri mat til ungdomsskoleelevene 
på Haugeåsen.

Siw-Helen Larsen var klasseleder og  
matematikklærer på Gimle skole.

Grunnskolelærerstudent Daniel Hoff fra 
Finnsnes i Troms tok utfordringen med å gi 
ungdomsskolelevene i Fredrikstad under- 
visning i dataprogrammering. Den fenget!

For alle studenter var dette ei uke å bryne 
seg på, og en fin forberedelse til yrkeslivet.

God stemning også på musikkrommet da 
lærerstudentene ledet an samspillet.

Grunnskolelærerstudenter  
fra Høgskolen i Østfold fikk god praksis med å

 lede og undervise da de overtok to skoler ei uke vinteren 2019.



Unge oppfinnere: –Ta vare på Jorda!
Tidlig i 2019 ble miljø lansert som tema 
for høstens Forskningsdager. Allerede 
på vinteren og våren merket flere enn 
USAs president og Norges Stortings-
president at temaet fenger, at ungdom 
engasjerer seg, så meget at unge Greta 
Thunberg ble kåret til årets person av 
nyhetsmagasinet Times.

Også ved Høgskolen i Østfold ble dette tydelig. 
Tidlig på året fikk vi besøk av barneskole- 
elever, som mener voksne bør bruke hodet, 
ikke kaste søppel, og redusere klimautslippet 
- nå!

Miljø, forurensning, og mer grønn utvikling 
ble også tema for undervisning og gruppe- 

arbeid for flere av høgskolens studenter og 
besøkende.

TONE TRØEN HILSTE PÅ SMARTINGENE
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen 
besøkte Høgskolen i Østfold en hel dag da 250 
barneskoleelever kom til studiested Halden 
for å konkurrere om å bli Årets Smarting.

Til sammen 2.500 elever fra 45 skoler i 
hele Østfold hadde brukt vinteren til å se på 
utfordringer for miljøet lokalt og globalt, for 
deretter å prøve å få laget kreative oppfinnelser 
for å løse noen av disse miljøproblemene.

RIST RENSER GLOMMA FOR PLAST
Flere celebre besøk: 7. mai 2019 kunne høg-

skolens ingeniørstudenter vise forsknings- og 
høyere utdanningsminister Iselin Nybø sitt 
arbeid. Hun var imponert over det studentene 
hadde fått til de siste fire månedene.

Studentene Johann Vårvik, Anders 
Jamissen og Henrik Pettersen fra Høgskolen 
i Østfold samarbeidet med Kystlotteriet om 
å utvikle et produkt som samler opp plast 
under vann. Prosjektet skal redusere plasten 
i Glomma og forhindre at plasten strømmer 
ut i havet. 

Ingeniørstudentene fikk med seg bedriften 
C.H. Evensen som bistod gratis med å produsere 
og plassere en prototype av en rist. Den samler 
plast i Norges lengste elv, Glomma, som renner 
forbi vårt studiested i Fredrikstad.

Stort miljøengasjement:
Stortingspresidenten i Norge, Tone Trøen, 
merket i 2019 at miljø engasjerte flere enn
Forskningsdagenes deltakere. Her er våre foto  
fra Årets Smarting ved Høgskolen i Østfold.
        Nederst på siden: Elever i miljøstreik.
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Ungdoms nye ideer om grønne byer
Elever fra Halden videregående skole deltok på miljøprosjektet  
«Bærekraftig utvikling», som ble arrangert i samarbeid med 
lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.

Fremtidens by og tettstedsutvikling var temaet for 3-dagersamlingen, 
hvor elevene fikk trene seg på medvirkning, nyskapning og kreativitet.

Elevene skulle ta utgangspunkt i ett eller flere av FNs bærekraftmål, 
og fikk velge ett av tre tema for å gjøre Halden enda mer miljøvennlig:
• Hva er fremtidens transportløsninger og byutvikling?
• Hvordan involvere og engasjere befolkningen til lavere utslipp?
• Hvordan redusere forbruket og bruk av naturressurser?

NYE OG UTRADISJONELLE ARBEIDSMETODER
Prosjektet bød på utfordringer, både for elevene og lærerstudentene, 
som måtte arbeide på nye og utradisjonelle måter. 

Den 3. dagen presenterte elevene til sammen 20 prosjekter med 

alle sine ideer for over 200 tilhørere i Aud Max. Her var det innledende 
runder og finaleomgang med mange flotte framføringer, før en jury av 
politikere og ulike fagpersoner kom fram til beste presentasjon og de 
beste løsninger som var framlagt for å utvikle Halden og andre byer til å 
bli enda mer miljøvennlige i framtiden.

MILJØVERN I FOKUS PÅ FLERE ARENAER
Evalueringen viste at de fleste var fornøyde med læringsutbyttet. Våre 
lærerstudenter var spesielt positive til å samle elever fra videregående 
skole på campus, hvor de fikk en ny praksisarena. En lærerstudent sa:  
– Dette har vært svært verdifullt, både med tanke på praktisk erfaring, og 
mulighetene studentene fikk til felles observasjoner og refleksjoner om 
sluttresultatene, såvel som prossesen underveis.

Også høgskolens praktisk-pedagogiske utdanning ønsker å gå nye 
veier for å gjøre undervisningen aktiv og relevant i forhold til tema som 
engasjerer. Nye tiltak for gode bymiljø engasjerte uten tvil i 2019.
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Nasjonalt senter for fremmedspråk

FORSKNING OM KVINNER PÅ BYGGEPLASSEN

Lene Rexsten har skrevet masteravhandlingen «Kvinne og fagarbeider – en minoritet på 
byggeplassen?» innen organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold. 

– Unge kvinnelige fagarbeidere finner seg til rette på byggeplassen fordi de innordner 
seg en mannsdominert kultur, skriver Lene Rexsten i masteravhandlingen. Rexten har 
jobbet i byggenæringen siden 1998. Hun ble høyskoleingeniør i byggfag i 2001, og har 
jobbet som prosjekteringsleder i Peab de siste to årene.  1. august 2019  ble  hun  
assisterende daglig leder i BT-Stål i Rakkestad.  Foto: Per Olav Berg, for Bygg.no

Fremmedspråksenterets oppgave er 
å motivere flere i Norge til å lære seg 
andre språk - og at opplæringen blir 
god både for barn og voksne.

I dag jobber 11 ansatte i totalt 8 årsverk ved 
Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk 
i opplæringen.

Fremmedspråksenteret ble opprettet av 
Kunnskapsdepartementet, og har siden opp-
starten i 2005 hatt lokalene sine ved Høgskolen 
i Østfold, studiested Halden.

Fra 1. januar 2018 ble senteret faglig og 
administrativt underlagt Høgskolen i Østfold, 
hvor Fremmedspråksenteret har et utstrakt 
samarbeid med flere avdelinger og forskere.

BIDRAR PÅ FLERE SAMFUNNSOMRÅDER
Fremmedspråksenteret skal være en pådriver 
og synlig aktør for utvikling av kompetansen 
innen fremmedspråk hos flere i Norge.
Senteret skal bl.a. bidra til:
•  at barn og unge får tilpasset språkopplæring
•  at interessen for fremmedspråk øker
•  at barnehager og skoler styrker opplæringen 
i fremmedspråk i tråd med planer og lovverk. 

Fremmedspråksenteret er rådgiver også for 
nasjonale utdanningsmyndigheter ved behov.

Vårt nasjonale fremmedspråksenter er også 
knyttet til det Europeiske fremmedspråksenteret 
(ECML), hvor Steinar Nybøle fortsetter sitt 
arbeid som Norges representant, som valgt 
nestleder for ECML-senteret.

– Her kan vi både påvirke innholdet i de 
internasjonale prosjektene, og lære om ut-
viklingen ellers i Europa, sier Steinar Nybøle, 
leder for Fremmedspråksenteret i Halden.

NYE INTERNASJONALE PROSJEKTER
Fremmedspråksenteret gir engelsk- og 
fremmedspråklærere muligheter til å delta i 
internasjonale prosjekter. 

– Som eksempel blir det i  2020 satt igang 
samarbeid om etterutdanningskurs for tysk-
lærere på ukesbasis i Wien, leser vi i senterets 
årsrapport for 2019. Mer informasjon finnes 
på Fremmedspråksenterets nye nettsider,  
likeså i tidsskriftet Communicare, som senteret 
utgir for språklærerne i Norge.

Steinar Nybøle og Solena Pradayrol hilste 120 deltakere  
velkommen til konferanse på ”Den europeiske språkdagen” 26. september 2019.
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Østfolds nye gravfunn fra vikingtida 

IT-STUDENTER UTVIKLER SMARTE BYGG

Sammen med to masterstudenter ved HiØ, forsker Smart Innovation Norway 
på hvilke muligheter ”Internet of Things” gir i smarte byggninger – som i 
fremtiden skal være klimavennlige og mer tilpasset brukernes behov.

– Vi regner med at studentene gjennom Smarte Bygg-prosjektet vil få en 
bakgrunn som vil gjøre dem meget attraktive på arbeidsmarkedet, sier  
Dieter Hirdes, leder for Forskning & Innovasjon i Smart Innovation Norway. 
Foto: Colourbox

Ved hjelp av teknologi fra dataspill, ble 
gravfunn fra vikingtida gjort levende 
på nett av forskere fra Høgskolen i Øst-
fold - med animasjoner av vikingskip 
og fem 1000 år gamle langhus.

Våren 2019 bevilget Østfold fylkesting penger 
til å levendegjøre Gjellestadfunnet digitalt.

Sommeren 2019 ble deler av vikingskipet, 
samt fem langhus og flere gravhauger funnet 
under utgravingen nær E6 i Halden.

Høsten 2019 samarbeidet Høgskolen i  
Østfold med Fylkeskonservatoren i Østfold,  
Institutt for Energiteknikk og Smart Simulation 
for å vise fram gravfunnene på en ny måte.

VISUELT LØFT AV VIKTIG HISTORIE
Joakim Karlsen gir oss her en forklaring på 
hva publikum får se. Ved HiØ forsker han på 
hvordan historie kan formidles via internett.

– Se for deg at du flyr innover mot Gjellestad 

og oppdager den store gravhaugen, lang- 
husene og skipsgraven. Du kan velge å lande, 
gå nærmere og bevege deg rundt husene og 
ikke minst skipet. Historiefortelling på web 
ved hjelp av dataspillteknologi er uutforsket 

og fortsatt på babystadiet, men potensialet er 
stort, sier Joakim Karlsen.

– Vi håper flere lærer mer om vikingtida og 
det historiske miljøet rundt gravstedet nær 
Jellhaugen i Halden.

HISTORISK SAMARBEID: Institutt for Energiteknikk, Smart Simulation, fylkeskonservatoren og Høgskolen i Østfold,  
representert ved Morten Gustavsen (t.v), Per-Erik Gjesvold, Sigrid Mannsåker Gundersen,  
Victor Lunde, Joakim Karlsen, Marius Andre Elgsaas,  
Tina Bunæs og Michael Louka. 

Funnet av vikingskipet ble gjort levende på nett av Michael Louka (t.v.) og Joakim Karlsen.



              12

200

0

400

2017 2018 2019

419 416 357

ANTALL UTENLANDSKE STUDENTER 

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2017 2018 2019
Antall studenter
Herav masterstudenter

834
1 039 1 290

7 122 7 775 7 810

ANTALL STUDENTER

ANTALL STUDENTER ØKER

MANGE UTENLANDSKE STUDENTER 

0

1000

1500

500

0

2000

2017 2018 2019

1 782 1 446 1 605

ANTALL MEDIEOPPSLAG (KILDE: RETRIEVER OG INFOMEDIA) 

MANGE PUBLIKASJONER OG MEDIEOPPSLAG 

ANTALL TELLENDE PUBLIKASJONER

100

0

200

250

150

50

2017 2018 2019

166 189 247

Fakta om Høgskolen i Østfold
TO STUDIESTEDER: 
-  Halden 
-  Fredrikstad

 AREAL: 
 -  32 315 m2 i Halden 
-  22 507 m2 i Fredrikstad

Over studier 100



              12                                   13

STUDENTER

2017 2018 2019

Antall søkere totalt 22 869 25 633 24 715

Antall primærsøkere 5 759 6 741 6 556

Opptak 2 786 3 009 2 964

Antall studenter – grunnutdanninger 6 102 6 513 6 621
– av disse: antall studenter i masterstudier 834 1 039 1 290

Antall studenter – videreutdanninger 
– Vår
– Høst

500
520

562  
700

660  
529

Studiepoeng pr. student 47,8 47 48,8

Antall fullførte studieprogram 1 570 1 521 1 713

Antall utvekslingsstudenter
– Ut
– Inn

63 
92

91  
111

83 
64

ANSATTE OG ØKONOMI

2017 2018 2019

Vitenskapelig publisering

– antall tellende publikasjoner 
– antall publiseringspoeng

166 
176,3

189  
194,9

247 
254,7

Antall ansatte totalt (årsverk) 545,7 570,4 582,7

Ansatte i faglig virksomhet
- herav professorer/dosenter
- herav øvrige førstestillinger
Støttestillinger  
Administrasjon/drift/vedlikehold

325,6
44,1

134,9
44,7

175,4

344,9
48,8

139,4
44,3

181,2

351,6
54,5

148,4
41,4

189,8

Driftsinntekter - mill. kr 666,2 701,4 745,7



              14

Nasjonal videreutdanning

ØNSKER PASIENTER ENEROM PÅ SYKEHUS?
Som det første sykehuset i Norge, har Sykehuset Østfold Kalnes blitt bygget med bare 
enerom. Hvorvidt pasientene foretrekker enerom fremfor fellesrom, er dermiot ikke helt 
entydig,  ifølge en ny undersøkelse fra Høgskolen i Østfold.

I forbindelse med prosjektet «Fra gammelt til nytt sykehus» har forskere fra Høgskolen 
i Østfold og Sykehuset Østfold intervjuet 39 pasienter om deres erfaringer med å være 
pasient på flersengsrom på det gamle sykehuset og på enerom på det nye sykehuset.
Konklusjon: Pasienter på sykehus ønsker både å være alene og være sammen med andre. 

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

På oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennom-
førte Høgskolen i Østfold i 2019 en nasjonal videreutdanning 
- Arbeidsinkludering og Supported Employment (15 studie-
poeng) for ansatte i NAV.

Det var stor interesse for studiet og god innsøking fra hele landet til de 
30 studieplassene.

VOKSNE STUDENTER FRA HELE LANDET
På nett leste vi: Studentene kommer fra flere av NAV-kontorene på Øst-
landet, fra Risør, Bergen, Ålesund, Tromsø, Alta og Hammerfest. Så her 
er det god geografisk spredning med deltakere fra sør til nord i landet.

Deltidsstudiet er samlingsbasert og deltakerne kan derfor kombinere 
jobb og utdanning.

SATSING TILPASSET BRUKERNES BEHOV
I nyere satsing i arbeids- og velferdsforvaltningen skal brukere med 
sammensatte bistandsbehov gis tettere, enklere og bedre individtil- 
passet tilbud i den arbeidsrettede oppfølgingen (Meld.St.33: ”NAV i en 
ny tid – for arbeid og aktivitet”).

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper og 
ferdigheter i anvendelse av Supported Employment som metodisk 
tilnærming for arbeidsinkludering av brukere med sammensatte 
bistandsbehov.

Studiet handlet blant annet om hvordan arbeidsgivere er viktige 
samarbeidspartnere for å nå målet om økt arbeidsinkludering.

Foto fra studiestart i september 2019,  
da førstelektor Erna Haug og høgskolelektor 

Elin Tangnæs tok imot de nye studentene fra NAV.
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Forsker med ny bok om rekruttering

HØGSKOLESTYRET 2019-2021
Høgskolestyret har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at 
institusjonen drives i tråd med lover og regler som gjelder. Styret har 11 medlemmer, består 
av rektor som er styrets leder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og 
forskerstilling, ett medlem valgt blant teknisk-administrativt ansatte, to medlemmer valgt 
blant studentene og fire eksterne medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Foran fra venstre: Arnstein Hjelde, Karine Stjernholm, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, 
Mona Jerndahl Fineide og Ole-Gunnar Søgnen. Bakre rekke fra venstre: Maria Lehmann, 
Hedvig Maria Bergem, Martin Lundkvist Skantzen, Berit Kjelstad og Kari Strande.

I 2019 utga Frode Haaland boka ”Å knytte bånd” og 
skrev i den anledning flere kronikker om rekruttering. 
På tampen av året ble han for dette arbeidet tildelt 
årets formidlingspris ved Høgskolen i Østfold.

– De ansatte bygger organisasjoner. Hvem man ansetter eller ikke 
ansetter, styrer hva bedrifter kan bli og ikke bli, om de er åpne 
eller ikke åpne. Derfor er ansettelser viktige, sier Frode Hübertz 
Haaland ved HiØs Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag.

Haaland underviser til daglig på høgskolens masterstudium i 
organisasjon og ledelse, og forsker på områder innenfor leder- og 
ledelsesutvikling, lederes læringsprosesser, og ansettelser.

ANSETTELSER BLIR STADIG VIKTIGERE
I Gyldendal Akademiske forlags omtale av boka står følgende: 

”Arbeidssøkerne er kanskje mer kresne enn noen gang, og 
mange arbeidsgivere opplever problemer med å rekruttere nye 
medarbeidere. Dette gir ledere store utfordringer og krever ny 
kompetanse.” I forlagets video omtaler Haaland dette slik:

– Ansettelser handler om en psykologisk kontrakt, hvor partene 
finner ut om de liker hverandre. Det er kjernen i boka.

Frode Haalands viktigste poeng er at man må se ansettelser 
som en gjensidig prosess, et samspill mellom arbeidssøker og 
arbeidsgiver, også som viktig læring for arbeidsplassen.

Juryen av HiØs formidlingspris uttalte: Haaland bidrar til god under- 
visning og veiledning på masterstudiet i organisasjon og ledelse. Han 
bidrar også med sin kompetanse i undervisningen på Master i samordning 
på helse og velferd, og undervisning på Bachelor i IT og ledelse, samt som 
gjesteforeleser ved blant annet Politihøgskolen og Linnéuniversitetet.

Foto fra første lederkonferanse ved Høgskolen i Østfold.
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Vant høgskolens formidlingspris: Frode Haalands nye bok  
ble også presentert i 2019 for 140 deltakere på HiØs lederkonferanse i Halden.
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Leder biblioteket inn i nytt tiår

IT-INKLUDERING FOR FOLKEBIBLIOTEKETS YNGSTE
14. november 2019 åpnet Halden bibliotek et Makerspace-tilbud for barn og unge i Halden. 
Halden bibliotek fikk tildelt 200 000 kroner fra Nasjonalbiblioteket for å starte et tilbud 
innen teknologi for barn og unge i Halden i samarbeid med Høgskolen i Østfold.

Makerspace ved biblioteket vil gi barn og unge et tilbud om tidlig involvering og  
eksperimentering med teknologi som flere ungdommer ikke har tilgang til hjemme.

Foto, fra venstre: Harald Holone, Kim René Kristiansen Sydnes, Michael A. Lundsveen, 
Andreas Harnes og Nina Ewart.  Foto: Hedvig Hovde Grønlund Moen

Torunn Skofsrud Boger ble ansatt som biblioteksjef ved Høg-
skolen i Østfold fra 1. november 2019.

Som biblioteksjef ved Høgskolen i Østfold skal hun blant annet lede 17 
bibliotekarer og 10 studentvakter.
Høgskolens bibliotekmiljø kjenner hun godt, så det er ingen tvil om hva 
den nye biblioteksjefen ønsker seg videre.

– Moderne høgskolebibliotek skal være en god læringsarena og et 
fint sted for forskning, formidling og undervisning, sier Torunn Skofsrud 
Boger.

SAMARBEIDER MED FAGAVDELINGENE
– Hva tror du blir viktig for bibliotekene framover?

– Samarbeid med andre, svarer Torunn. Som eksempler nevner hun 
samlokalisering med Læringsstøttesenteret og Studieverkstedene, 
samt IT-vaktens nære tilknytning til høgskolens bibliotek både på 
Remmen og Kråkerøy. Biblioteket er en del av Forsknings- 
enheten, og samarbeider tett med de ulike fagavdelingene ved HiØ.

SVÆRT TILFREDSE BRUKERE
Biblioteket ved Høgskolen i Østfold har hittil oppnådd svært gode  
resultater på Studiebarometeret, som måler studentenes tilfredshet.

Bibliotekets mål beskrives slik i serviceerklæringen:
• Sørge for at studentene får tilgang til nødvendig faglitteratur
• Tilby veiledning og undervisning
• Ha pensum tilgjengelig, i trykt eller elektronisk utgave
• Hjelpe ansatte og eksterne

Torunn Skofsrud Boger leder  
høgskolens bibliotek og tjenesten som har blitt  
svært godt verdsatt på alle studentundersøkelser ved HiØ.
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Læringsstøtte og medieproduksjon

NASJONAL KONFERANSE : “TETT PÅ STUDENTEN”
I mai 2019 arrangerte Høgskolen i Østfold den nasjonale konferansen ”Tett på studenten” 
for studieledere og praksisansvarlige. 

– For Høgskolen i Østfold er det viktig å utdanne yrkesutøvere som samfunnet har behov 
for og som er faglig skikket, sa HiØs fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen 
under åpningen. 

På bildet ser vi Lars-Petter (fra venstre) sammen med studentrådsleder Frida Vidme, 
studentleder Fahad Said, og Kjersti Berggraf Jacobsen - hun er dekan ved Avdeling for 
lærerutdanning ved HiØ, som arrrangerte konferansen for 90 påmeldte fra hele Norge.

Læringsstøttesenteret ved Høgskolen 
i Østfold har åpnet dørene til helt nye 
lokaler på begge studiesteder. Her 
får fagansatte tilgang til ulike kurs og 
veiledningstjenester.

Læringsstøttesenterets primære målgruppe er 
fagansatte som underviser. 

Senterets hovedoppgaver er blant annet 
kompetanseheving og opplæring, didaktisk 
veiledning og medieproduksjon. 

I tillegg vil ny teknologi bli testet ved Lærings- 
støttesenteret, som dermed også blir viktig 
med hensyn til å gi studiedirektøren gode råd 
om valg av verktøy og  løsninger videre.

ROM FOR OPPTAK OG OPPLÆRING
– Her ønsker vi mye aktivitet, sa prorektor 
Annette Veberg Dahl like før hun klippet snoren 
til det nye senteret på studiested Fredrikstad.

– Læringsstøttesenteret blir en arena hvor 
engasjerte undervisere kan utveksle erfaringer, 
sa Arild Flobak, prosjektleder for etableringen 
av Læringsstøttesenteret ved HiØ.

– Etableringen av Læringsstøttesenteret er 
en del av en naturlig utvikling for Høgskolen i 
Østfold. Her vil studentene våre forvente at vi 
utvikler oss digitalt og tar i bruk nye og varierte 
undervisningsmetoder, sa høgskoledirektør 
Carl Morten Gjeldnes.

En intern høring viser at høgskolens 
avdelinger forventer følgende:
” Læringsstøttesenteret bør være stedet hvor 
fagansatte kan få veiledning i anvendelse og 
implementering av IKT-verktøy og systemers 
funksjonalitet.”

Høsten 2019 startet de 
arbeidet med å utvikle
Læringsstøttesenteret
ved Høgskolen i Østfold,
her samlet på vårt bibliotek 
i Halden.

Læringsstøttesenteret til Høgskolen i Østfold: Har rom og utstyr for opptak av video og lyd.



Vant studentprisen Laurbærbladet

Tre studenter ved Høgskolen i Østfold  
ble tildelt prisen «Laurbærbladet 
2019» for sine respektive bachelor-  
og masteroppgaver.

Høgskolen i Østfold deler hvert år ut en pris 
på 10.000 kroner til det beste student- 
prosjektet i studieåret som har gått. 

TRE PRISVINNERE
I år ble Ida Marie Svendsen (på bildet over)  
tildelt prisen for beste bacheloroppgave, 
mens Karianne Åsheim og Ngoc Hoang Tran 
delte prisen for beste masteroppgave.

Ida Marie Svendsen,  som fullførte barne-
hagelærerutdanningen våren 2019 skrev opp-
gaven «Det er ikke snakk om året rundt, kun i 
perioder hvor vi har fokus på mangfold!»

”Kandidaten har skrevet en kritisk, faglig 
sterk og ikke minst høyaktuell bachelor-
oppgave om barnehagepersonalets samar-
beid med minoritetsspråklige foreldre”, heter 
det i nominasjonen av oppgaven til Ida Marie 
Svendsen.

TO DELTE PRISEN FOR BESTE MASTER
Tidligere masterstudent ved Avdeling for  
økonomi, språk og samfunnsfag Karianne 
Åsheim ble tildelt prisen Laurbærbladet 2019 
på grunnlag av masterprosjektet «Mellom fag 
og finans.» Prisvinner Karianne Åsheim har også 
bakgrunn fra barnehagelærerutdanningen.

I sitt masterarbeid undersøkte hun om 
barnehagenes eierform har noe å si for barne-
hagelærernes syn på hva begrepet «kvalitet» 
innebærer i barnehagen. 

Åsheim høster blant annet mye ros for 

måten hun har gjennomført en omfattende 
spørreundersøkelse med et avansert forsknings-
design.

KAN BIDRA TIL IT-NYVINNINGER
Ngoc Hoang Tran som studerte Master in Applied 
Computer Science leverte oppgaven “Autono-
mous Vision-Based Power Line Navigation in 
Simulated Environments.”    

Oppgaven til Ngoc Hoang Tran er en del av 
et utviklingsprosjekt hos eSmart, som er en 
anerkjent og internasjonal aktør innenfor smarte 
løsninger for strømleveranse. I nominasjonen 
av Trans prosjekt heter det at «masteroppgaven 
med dens vitenskapelige og teknologiske  
nyvinninger vil bidra direkte i et spennende 
digitaliseringsprosjekt som vil kunne gi store 
fordeler for samfunnet, både regionalt, nasjonalt 
og internasjonalt innen relativt kort tid.»

Her er vinnerne av Laurbærbladet 2019: Ida Marie Svendsen (bildet over), Karianne Åsheim og Ngoc Hoang Tran.
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Høgskolen i Østfold og Østfoldmuseene av-
talte i 2019 å styrke forsknings- og formid-
lingssamarbeidet ytterligere.

I avtalen står det at partene blant annet vil samar-
beide om forsknings- og formidlingsarbeid der dette 
er naturlig både ved høgskolen og museene.

Det var et studentprosjekt som ble døråpneren til 
dette. Samarbeidet startet i 2010,  da Espen Norden-
haug, som student fra høgskolens IT-avdeling, tok 
sin masteroppgave ved Østfoldmuseene (ØM).

MOBILFORMIDLING
– Espen hjalp museene med digitaliseringen. Vi fikk 
så engasjert han til ulike prosjekter, før vi kunne tilby 
han fast jobb, forteller Hege Hauge Tofte, direktør for 
Østfoldmuseene.

– Dermed var døren åpnet for at flere studenter 
ble tatt positivt imot for å gjennomføre sine bachelor- 
prosjekter ved museene, tilføyer hun.

STUDENTPROSJEKT
– Vi setter pris på at vi hver høst får mulighet til å 

AVTALE INNGÅTT.  
Høgskolen i Østfold og Østfoldmuseene  
          ser muligheter for samarbeid på flere fagområder.
                  På bildet: Direktør Hege Hauge Tofte fra Østfoldmuseene,  
                                        og rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen fra HiØ.

komme med innspill til mulige student-
prosjekter som kan være nyttige både for 
museene og for høgskolens studenter, sier 
Tofte.

Tofte forteller også om gode erfaringer 
med å samarbeide med høgskolens Akademi 
for scenekunst, og ønsker nye prosjekter for 
å samarbeide på dette fagområdet.

Tofte understreker at alt fra formidling-, 
digitalisering- og utdanningsaspektet er 
vesentlige faktorer i samarbeidet med 
høgskolen.

KUNNSKAPSKLYNGE
Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter 
Jelsness-Jørgensen, forteller at høgskolen 
kan bidra til å styrke Østfoldmuseenes 
kompetanse. 

– Vi har mange sterke fagmiljøer ved HiØ 
som opplagt kan bidra til å skape kunn-
skapssynergier mellom interne så vel som 
eksterne miljøer.

– Jeg ser svært positivt på samarbeidet 

som våre to institusjoner allerede har fått til, 
og ser at vi har et stort potensial fremover, sier 
Jelsness-Jørgensen.

DIGITALT SKIFTE
– Vi står midt i et digitalt skifte, et skifte som  
preger begge institusjoner. Overgang fra analoge 
til digitale løsninger gir nye muligheter og  
utfordringer i arbeidsliv, læring, undervisning og
formidling. Ved HiØ har styret vedtatt å bygge 
opp et doktorgradsprogram i det «digitale  
samfunn» og samarbeidet med ØM vil passe 
godt inn i dette arbeidet, mener han.

HELSE- OG SOSIALHISTORIE VIKTIG
Høgskolen i Østfold og Østfoldmuseene ønsker 
også å styrke samarbeidet knyttet til folkehelse. 
Her er partene allerede godt i gang.

– Kunnskap om blant annet regionens sosial- 
historie, er sentral for å forstå både dagens  
situasjon og for å kunne planlegge for fremtiden, 
avslutter høgskolens rektor, Lars-Petter Jelsness- 
Jørgensen.

ØNSKER VI ET MER INKLUDERENDE SAMFUNN?
Studenter i arbeids- og velferdsfag inviterte til egen fagdag for å finne noen av svarene.  

Elin Flatland Larsen og Camilla Ask (på bildet) var blant studentene på arbeids- og 
velferdsfagstudiet som arrangerte egen fagdag i samarbeid med Fellesorganisasjonen til LO.

Gjennom hele bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag fokuseres det mye på inkludering 
av grupper som på en eller annen måte har havnet litt utenfor samfunnet, og hvordan 
man kan forebygge og bidra til et mer inkluderende samfunn.

– Vi ønsket å vise mer kunnskap om veien tilbake. Og at det å havne utenfor ikke er noe 
som skal være skambelagt, sier Camilla Ask.
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To prorektorer ved HiØ fra 2019

VIL GJØRE INDUSTRIOMRÅDE KLIMANØYTRALT
Oslofjordfondet gir i alt 27 millioner kroner til spennende forskning i regionen. Fredrikstad 
vann, avløp og renovasjonsforetak (Frevar KF) er blant dem som får millionstøtte og HiØ 
er partner i dette forskningsprosjektet.

– HiØ skal bidra til gjennomføring av hele prosjektet som har til hensikt å gjøre industri-
området Øra klimanøytralt, forteller professor Kamil Dursun ved Avdeling for ingeniørfag, 
Høgskolen i Østfold.

Dursun har lang erfaring med analyse av ressurs-, material- og energibruk, og  
optimering av disse fra mange typer industrier i Norge og utland.

I 2019 fikk Høgskolen i Østfold to stil-
linger som prorektor. Annette Veberg 
Dahl og Jo Ese ble første par ut i høg-
skolens utvidede rektorat.

• Annette Veberg Dahl er prorektor for utdanning.
• Jo Ese er prorektor for samhandling og 
samfunnskontakt.

Begge deltar på høgskolens faglige  
ledermøter, og de utgjør sammen med rektor 
høgskolens øverste faglige ledelse.

Men de deltar også hver for seg på helt 
ulike arenaer.

PROREKTOR FOR UTDANNING
1. august 2019 overtok Annette Veberg Dahl 
stillingen som prorektor ved Høgskolen i 
Østfold.

– I mitt arbeid fremover vil jeg ha fokus på 
utdanningskvalitet, implementering av det 
nye kvalitetssystemet for utdanning, og jobbe 
for å øke andelen utvekslingsstudenter.

– Arbeidet med ph.d.-satsingen «Det digitale 
samfunn» vil også være sentralt, sier Annette. 
Hun har vært ansatt ved høgskolen vår siden 
2011, undervist som førsteamanunensis i 
kjemi og vært studieleder 4 år ved Avdeling for 
ingeniørfag i Fredrikstad.

PROREKTOR FOR SAMHANDLING
Jo Ese startet som prorektor 1. november 
2019.

– En viktig del av min jobb vil være å legge 
til rette for og å styrke samarbeid med eksterne 
aktører, både i og utenfor universitets- og 
høgskolesektoren. Jeg ønsker også å jobbe for 
å øke oppmerksomheten rundt og statusen til 
god formidling og samfunnskontakt ved HiØ.

– Og jeg ser frem til å jobbe for at Høgsko-
len i Østfold opprettholder og styrker den 
viktige rollen vi har som den sentrale kunn-
skapsleverandøren i regionen, sier Jo Ese. 
Han har siden 2006 hatt ulike stillinger ved 
høgskolen, undervist på master i organisasjon 

og ledelse ved Avdeling for økonomi, språk og 
samfunnsfag, samt forsket på byutvikling og 
regionalt folkehelsesamarbeid. 

NY FAGLIG ORGANISERING
I 2020 blir en av oppgavene til prorektor Jo 
Ese å lede arbeidet med ny faglig organisering 
av Høgskolen i Østfold.

I mandatet for arbeidet står bl.a. følgende:
– Formålet med den faglige omorganiserings-

prosessen er å skape en organisasjon som 
står sterkere rustet til å lykkes med faglige 
satsinger. I særdeleshet er det sentralt at HiØ 
har en organisasjon som gir kraft til å lykkes 
med akkreditering av institusjonens første  
ph.d.-program, samt andre strategiske satsnings- 
områder som språk. 

– Sammenlignet med andre UH-institu-
sjoner er en fakultets- og instituttstruktur 
mer i tråd med hvordan sektoren for øvrig er 
organisert.

Fra 2019 har Høgskolen i Østfold hatt  
to prorektorer, Annette Veberg Dahl og Jo Ese.
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Bedre kjønnsbalansert forskning

FORSKERNES BYGGEPLANER PÅ MÅNEN VEKKER OPPSIKT
Vannmangel på månen gjør det vanskelig å bygge den planlagte forskningsbasen i 
betong. Nå kan forskere på Høgskolen i Østfold ha funnet løsningen som sikrer de 
unike byggeplanene. 
Professor Anna-Lena Kjøniksen og førsteamanuensis Shima Pilehvar er her i gang  
med å teste ut om urin fra astronautene kan brukes til å bygge betong.
Totalt 30.000 euro fikk Høgskolen i Østfold til gjennomføring av det spennende  
prosjektet. Det handler om utvikling av geopolymerbetong som kan brukes til  
konstruksjon av bygninger og framtidige landingsplattformer på månen. 

For drøyt 10 år siden fikk de økonomisk støtte for å etablere 
et eget kvinnenettverk. I dag teller de 25 kvinnelige forskere 
som bidrar aktivt med forskning som helse- og omsorgstje-
nestene har behov for.

KvinnForsk ble startet 6. mai 2009 med startstøtte fra Komitè for kjønns-
balanse i forskning (KIF-komiteen).  I dag er 25 kvinnelige forskere 
tilknyttet nettverket til Avdeling for helse  
og velferd ved HiØ.

–  Nettverket KvinnForsk arbeider systematisk for å øke kvinneandelen 
med toppkompetanse gjennom å gi støtte i en faglig og kompetanse- 
utviklende prosess for den enkelte, samtidig som nettverket også bidrar 
til at resultater og gode eksempler kan deles med flere, forteller leder 
for nettverket, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, professor ved HiØ.

KJØNNSPERSPEKTIVER I FORSKNING
Da nettverket endelig kunne markere sine første 10 år, gjorde de det 
med et eget seminar.  Temaer for seminaret var ikke uventet kjønns- 
perspektiver i forskning og det å se fremover, både lokalt og globalt  
ved å reflektere over levd kvinneliv.

Trine Rogg Korsvik var en av foredragsholderne. Hun kommer fra 
Kilden kjønnsforskning, som er et nasjonalt kunnskapssenter for 
kjønnsperspektiver og forskning tilknyttet Norges Forskningsråd. 

Forskerne som inngår i kvinnenettverket har ulik faglig bakgrunn 
og jobber med forskning med ulike samarbeidspartnere og med ulike 
problemstillinger relatert til utfordringer innen helse- og omsorgs- 
sektoren. Felles for alle de 25 kvinnelige forskerne er at de bidrar med 
forskning som helse- og omsorgstjenesten har behov for, samtidig 
som de arbeider målrettet for å styrke sin forskerkompetanse.

25 forskere feiret viktig kvinnenettverk:   
Eva Skærbæk (til venstre), Vigdis Abrahamsen Grøndahl og Trine Rogg Korsvik på 10-årsseminaret.
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Akademi for scenekunst boltrer seg
Studenter ved Akademi for scenekunst 
bød i 2019 på mye kreativt i høgskolens 
lokaler - på gata, i nedlagt bryggeri,  
elvelangs, og på store scener - for å 
nevne noe av det som skjedde her til 
lands. I tillegg gjorde flere studenter og 
ansatte seg også bemerket utenlands.

Ved Akademi for scenekunst er offentlige  
visninger en forutsetning og en vesentlig del av 
undervisningen ved scenekunstutdanningene.

 I tillegg til åpne forestillinger på akademiets 
egen Black Box-scene, hadde akademiet i 2019 
blant annet forestillinger på Nationaltheatret 
og Black Box teateret i Oslo. 

Fagmiljøet og studentene ved Akademi for 
scenekunst jobber i tett kontakt med det 
profesjonelle kunstfeltet, blant annet gjennom 
workshops, nært samarbeid med gjestende 
kunstnere, og gjennom direkte samhandling 
med kunstinstitusjoner, festivaler, organisasjoner 
og kuratorer på prosjekter som påvirker alle 
deler av studiene. 

INTERNASJONALT MILJØ
Gradsutdanningene ved Akademi for scenekunst 
har i flere år hatt gjennomsnittlig 25 internasjonale 
studenter. [Kilde: HiØs Årsrapport for 2019.]

Samtidig som akademiet benytter gjestende 
 internasjonalt anerkjente kunstnere i sin 

undervisning, bidrar høgskolens egne ansatte 
i prosjekter ved eksterne institusjoner, gjerne i 
samarbeid med egne studenter. 

I september 2019 var våre masterstudenter i 
scenografi på workshop i Barcelona. En av våre 
scenekunststudenter fikk et arbeidsopphold på 
to måneder i Brasil.

UTDANNINGSPROSJEKT I UTLANDET
Akademi for scenekunst deltar fortsatt aktivt i 
prosjektet «Emergence» som er støttet av EUs 
kulturprogram (Kreativt Europa) og «Blind Spot 
Artistic Research Project», samt «Material Strate-
gies» som har støtte fra Program for kunstnerisk 
utviklingsarbeid. Fra og med 2019 leder 

Alle fotografier på disse sidene: 
Fra forestillingene til studentene ved Akademi for scenekunst i Fredrikstad  i 2019.  
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på gata, bryggeriet og i Black Box
Akademiet prosjektet «Spectral Collabora- 
tions» med støtte fra Vetenskapsrådet, i 
samarbeid med partnere i Finland, Sverige, 
Trinidad og Brasil. 

KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID
Akademi for scenekunst kobler alle typer 
forskningsprosjekt tett sammen med under-
visning ved å inkludere både bachelor- og 
masterstudenter i prosjektaktivitetene. Dette 
gjør at studentene også blir godt kjent med 
metodene og arbeidsformen i kunstnerisk 
utviklingsarbeid på et tidlig tidspunkt i  
utdanningsløpet.
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Akademi for scenekunst gjorde seg  
bemerket flere steder i 2019, også ved å møte folk på gata.
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Nyutdannet ved Høgskolen i Østfold i 2019: 
Vernepleier Ali Yaqubi (til venstre)  
og velferdsviter Sarivan Darwesh


