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Grenseløs overGanG

Høgskoleprosjektet «eStudent-  
Grenseløs overgang 
mellom campus-  
og nettundervisning» fikk 
en halv million i støtte fra 
Norges universitetet.

Hiø i Moss oG indre østfold

HiØ ønsker å tilby fleksibel kompe tan se-
heving i form av videre-
utdanning i nærområdet.  
Derfor undertegnes det 
nå intensjons avtaler med 
Moss kommune og Indre 
Østfold.

Private saMtaler blir underHoldninG

Sommerens hjemmelekser har blitt til 
denne høstens store  
forestilling ved Akademi  
for scene kunst i  
Fredrikstad, med  
musikalen ”Life is Hard”.

InteRvju med RektoR

Mission possible

Etter en to år lang utredning som ble avsluttet i  
mars 2012, valgte Høgskolen i Østfold å si nei til  
fusjon med høgskolene i Vestfold og Buskerud. 

- Prosessen var utrolig lærerik. Den ga oss en enda 
sterkere identitet. Vi er og blir en profesjonsrettet 
høgskole. Det betyr at vi ønsker å tilby yrkesrettede 
studier og forskning som møter et behov i  
samfunnet og i næringslivet i regionen, sier Blom.

Én visjon – 160 tiltak
Noe av det første Blom gjorde som nyvalgt rektor,  
var å starte en strategi- og organisasjonsprosess 
sammen med styret og direktøren. Her skulle  
grunnlaget legges for en ny strategiplan for HiØ  
basert på erfaringene fra fusjonsarbeidet. 

- Styret vedtok en ambisiøs, men motiverende 
arbeids visjon: Å bygge Norges mest attraktive  
høgskole. I én av Østfolds største institusjoner,  

Han skal bygge Norges mest  
attraktive høgskole. Oppdraget  
til rektor Hans Andreas Blom  
er spenstig og spennende. 

Årets høydepunkter:
Her har vi samlet de viktigste nyhetene fra 2012 - de ferskeste først, deretter jobber vi oss bakover i 
tid. For å lese hele saken i Høgskoleavisa kan du bruke telefonen din og skanne QR-koden som hører 
til saken. Til det anbefaler vi appen ”Qrafter” for iPhone og ”Barcode Scanner” for Android.

19.12.12 29.11.12 27.11.12 
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fredeliGere verden i vente

Et nytt simuleringsprogram utviklet 
av Joakim Karlsen, 
høgskole lektor ved  
Høgskolen i Østfold, viser 
at verden blir fredeligere i  
fremtiden.

bok oM norsk iseksPort

HiØs Carsten M. Syvertsen er med forfatter 
av boken ”Den Norske 
 Iseksporten”, om ishan-
delens viktige rolle i norsk 
økonomisk historie fra 
1800 tallet fram til i dag.

Hans bloM valGt til rektor ved Hiø

Valgdeltagelsen blant de ansatte var 
på nesten 60 prosent, 
en oppgang på over 20 
prosent fra 2007-valget. 
- Jeg takker for tilliten, 
sier nyvalgt rektor Hans 
Andreas Blom.

23.11.12 19.11.12 16.11.12 

RektoR Hans andReas Blom, PRofil:
• Rektor og styreleder ved HiØ siden 2012
• Sivilingeniør fra NTNU
• Doktorgrad innen miljøkjemi fra UMB
• Har jobbet med forskning, utdanning, rådgivning og 

ledelse i privat og offentlig sektor
• Fire år som dekan og fem år som prorektor ved HiØ 

med 500 ansatte og 5000 studenter, krevde dette 
ekte teamarbeid. Snart var 14 arbeidsgrupper med  
75 ansatte og studenter i sving. Og med et blikk på  
visjonen klarte vi å identifisere 160 tiltak som vi 
kunne gjøre noe med. 

fire sektorMÅl
Som høgskole blir Blom og hans stab målt på fire 
sektormål. Disse utgjør oppdraget som er  definert av 
Kunnskapsdepartementet. 

- HiØs første oppdrag som høgskole er å levere 
utdanning av høy kvalitet, deretter drive forskning, 
utvikling og kunstnerisk utviklingsarbeid. Vårt tredje 
sektormål er å formidle forskningsbasert kunnskap til 
allmenheten, og sist men ikke minst skal vi være en 
pådriver i samfunnsutviklingen, forklarer Blom.

Og han har god grunn til å være fornøyd med  
skolens utvikling på alle områdene i 2012. HiØ ligger 
over landsgjennomsnittet i vitenskapelig publisering. 
Skolen er landets 4. mest populære høgskole å søke 
seg til. I 2012 ble to nye arenaer for formidling av 
forskning til folk flest etablert. Abels Hage, en 
foredragsserie på Litteraturhuset i Fredrikstad og 
Forskerduellen, et arrangement som ble lagt til 
Forskningsdagene. Og som et bidrag til samfunns-
utvikling og nyskaping ble NyVekst AS etablert av 
Fredrikstad kommune og HiØ, som en preinkubator 
for studenter, ansatte og eksterne innovatører. 

utdanninG er stikkordet
I 2012 så høgskolen en formidabel økning i student-
søkertallene til skolen. Skolen fikk 19,5 prosent flere 
søkere enn i 2011, og ved semesterstart satte skolen 
ny rekord i antall nye studenter. HiØ hadde i 2012 
hele 234 flere studenter under utdanning  
sammenlignet med året før.

- Det at vi ligger på 4. plass blant landets mest  
populære høgskoler å søke seg til beviser at vi  
allerede er en attraktiv høgskole, sier en stolt rektor, 
som kan skilte med at så godt som alle av skolens  
60 studie tilbud er fulle av studenter.

Men hva kan grunnen være? 
- Jeg tror noe av svaret ligger i ordet nærhet. Vi tilbyr 
nærhet til studentene ved at det er lett å få kontakt 
med forelesere og andre ansatte. Dette gir tett og 

god oppfølging, noe som ikke er like enkelt på større 
skoler, forklarer rektoren.

to studiesteder - Én HøGskole
Høgskolen i Østfold står i dag på egne bein. Slik de 
også gjorde før fusjonsprosessen. Men i dag står de 
stødigere.
- De to beina våre er de to studiestedene i Halden og 
i Fredrikstad, og vi har jobbet mye det siste året for å 
sikre en likeverdighet mellom dem, sier Blom.

utstrakt saMarbeid Med andre  
HøGskoler oG universiteter
Blom ønsker også å understreke at et nei til fusjon  
ikke betyr et nei til samarbeid. Og det betyr heller  
ikke at skolen skal stå på stedet hvil:

- Vi er fremdeles en del av Oslofjordalliansen, hvor vi 
i 2012 samarbeidet tett med Høgskolen i Buskerud, 
Høgskolen i Vestfold og Universitetet for miljø- og 
biovitenskap på Ås, om fagområdene teknologi, lærer -
utdanning og helse-, sosial- og miljøfag. I tillegg har  
vi etablert to nye studiesentra i Moss og Indre Østfold. 
Utover landegrensene har vi intensivert samarbeidet 
med Högskolan Väst i vår naboregion mot øst.  
Gjennom vår masterutdanning i fremmedspråk har vi 
knyttet sterke bånd til Linnéuniversitetet og Göteborgs 
universitet. I Sverige samarbeider vi også nært med 
Karlstads universitet, forteller Blom.

saMfunnsrÅdGiveren
- Jeg har en spennende og lærerik jobb. Mine kolleger 
brenner for fagene og oppgavene sine, og studentene 
er kreative og nysgjerrige på ny kunnskap. For at vi alle 
skal vokse både faglig og menneskelig, er det derfor 
viktig for meg å legge til rette for et kunnskapsmiljø 
hvor det er lov å tenke fritt, kritisere og stille spørsmål 
ved det etablerte. Det blir feil om alt skal styres av 
økonomi. Som høgskole har vi derfor et viktig oppdrag, 
nemlig å bidra til en kunnskapsbasert samfunns-
utvikling, avslutter Blom.
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HiØ valgte som kjent å tre ut av fusjonsprosessen med 
Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud i 2012. 
Dette har gitt skolen ny energi som direktøren mener  
det er viktig å utnytte. 
- Beslutningen om å fortsette som selvstendig høgskole 
var riktig, nå er det opp til oss selv å skape vårt eget 
selvbilde og hva vi vil være. Vi lærte mye gjennom fusjons-
prosessen, og all denne kunnskapen tar vi med oss inn i 
arbeidet med ny strategiplan. Høgskolestyret har  
valgt denne arbeidsvisjonen for det videre strategi-
arbeidet: “Å bygge Norges mest attraktive høgskole”.
 
HundredaGersPlan
Det første høgskolen gjorde etter fusjonsbruddet var å 
etablere en hundredagersplan. 14 ulike arbeidsgrupper 
fikk hundre dager på seg til å levere forslag til hvordan 
høgskolen skulle utvikle seg for å bli Norges mest  
attraktive høgskole. 75 personer, både ansatte og  
studenter, brukte sine hundre dager godt, og 15.  
september forelå en rapport på overkant av 400 sider.  
168 ulike tiltak ble identifisert, og tiltakene ble  
klassifisert og tatt med i det videre planarbeidet.
- Vi er allerede godt i gang med å sette mange av tiltakene 
ut i livet, sier Gjeldnes. Noen tiltak ble gjennomført i 2012, 

saMMen oM Å  
definere suksess

Høgskoledirektør Carl-Morten 
Gjeldnes er klar til å bygge Norges 
mest attraktive høgskole. Og han 
vil involvere alle med relasjoner  
til skolen for å bestemme hva  
det innebærer.

noen er satt inn i aktivitetsplanen for 2013 og resten 
planlegges gjennomført i 2014.

involverinG
Direktøren vil ikke definere hva som ligger i begrepet 
Norges mest attraktive høgskole.
- Det er klart at vi i ledelsen har vår oppfatning av dette. 
Men som vi gjorde med hundredagersplanen, ønsker 
vi å engasjonere hele institusjonen, både studenter 
og ansatte, i å avgjøre dette. I tillegg involverer vi også 
våre eksterne interessenter i regionen som kommuner, 
skole eiere, offentlig- og privatnæringsliv, forsknings-
institusjoner, sykehuset med flere til å delta i prosessen 
med å fastlegge våre fremtidige attraktivitetskriterier.

ny strateGiPlan
- Siden høgskolen fikk nytt styre 1/1-2013, skal ny 
strategisk plan utarbeides. Gjeldene strategiplan er for 
sjuårsperioden 2010-2017. Hundredagersplanen og nye 
virksomhetsmål blir et viktig grunnlag for utarbeidelse av 
den nye planen som skal gjelde fra 2014-2018. Dermed 
etablerer vi et fireårsperspektiv, noe som er mer hensikts-
messig for oss, avslutter Gjeldnes.

dIRektØRen om 100-daGeRSPLan

norGes beste studentvalG

Studentparlamentet ved Høgskolen i  
Østfold har klart det 
igjen: Aldri før har så 
mange studenter stemt 
ved noe studentvalg i 
Norge. Hele 34 prosent av 
studentene avla stemme.

MorGenstunt lokket freM Hiø-sMilene

Studenter ved Akademi for scenekunst, 
Høgskolen i Østfold  
sørget for at studenter  
og ansatte ved studiested 
Fredrikstad fikk en svært 
hyggelig start på dagen i 
dag. 

”tidenes forelesninG”

– Sosialpolitikken påvirker alle profesjoner 
som er til stede i dag, sa 
student Thommy Wegne 
da han åpnet “Tidenes 
forelesning” - med film  
og rollespill ved HiØ i  
Fredrikstad.

16.11.12 08.11.12 07.11. 12 
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KOMPETANSEHEVING

Andelen av fagansatte med førstekompetanse nådde 
50 prosent i 2012. En solid økning fra 2010, da kun 41 
prosent hadde denne kompetansen. I samme tidsperiode 
økte andelen toppkompetanse (professorer og dosenter) 
fra 5 til 9 prosent. 

En av dem som i 2012 fikk opprykk til professor var Torill 
Strand, ved Avdeling for lærerutdanning. Forskningen 
hennes kan rammes inn av tre stikkord: Utdanning,  
globalisering og sosial endring.

- Ett tema jeg publiserte flere tekster om i 2012 var 
demokrati og danning*. Etter 22. juli har den offentlige  
debatten om utdanning tatt nye vendinger. Et Europa  
i krise og en ny sosial virkelighet krever at vi må 
tenke gjennom forholdet mellom utdanning, danning 
og demokratisk deltagelse på nytt, forteller Strand. 
- Vi dannes i og til et sosialt fellesskap. Og spørsmålet 
er om dette fellesskapet er for alle.

Strand har også vært bidragsyter til høgskolens ambisjon 
om å skape en sterkere, felles forskerkultur ved HiØ. Ett av 
virkemidlene er å opprette forskergrupper hvor yngre for-
skere kan knytte kontakt med og lære av seniorforskere. 

- I 2012 startet jeg forskergruppen PRAXIS. Her utforsker 
vi pedagogiske utfordringer i et globalisert samfunn i 
endring. Et samfunn hvor mangfold og inkludering er 
viktige elementer. Vår forskning har ikke til hensikt å gi 
entydige svar, men heller stille kloke spørsmål og utfordre 
de etablerte, tradisjonelle oppfatningene, forklarer Strand.

stadig flere fagansatte oppnÅr høyere koMpetanse

- Kompetanse er produktet vårt, og vi er avhengige av den for å kunne tilby utdanning 
på det nivået vi gjør i dag. Derfor er det gledelig å se  den positive utviklingen i antall 
fagansatte som kvalifiserer seg til professor-/dosentkompetanse og førstekompetanse, 
sier HR-direktør ved HiØ, Gaute Storås. 

om komPetanse og komPetansekRav:
Høgskolesektoren har fem kompetansenivåer. De to øverste er 
toppkompetanse og førstekompetanse. Førsteamanuenis benyttes 
av fagansatte som har avlagt et forskningsrettet arbeid med  
doktorgrads omfang og kvalitet. Tittelen førstelektor gis til første-
kompetente med undervisningsorientert arbeid. Disse kan få  
opprykk til dosent. Tilsvarende kan den forskningsorienterte 
tittelen førsteamanuensis få opprykk til professor. En høgskole 
er avhengig av høy kompetanse innenfor sine fagområder for å 
kunne etablere og tilby studier på bachelor- og masternivå.  

*dannelse og danning: Dannelse defineres som en  
persons sett av allmennkunnskaper, kulturell oppførsel og innsikt 
som det tradisjonelle samfunnet vurderer som høyverdig og fint. 
Torill Strand avviser det tradisjonsorienterte og kulturelitistiske 
dannelsesbegrepet. I stedet snakker hun om ”danning”. Danning 
viser til de prosessene der vi overtar og utvikler evnen til å stille 
spørsmål ved kulturelle normer og verdier.

‘‘Analysene våre har ikke til hensikt å gi

 entydige svar, men heller stille kloke 

spørsmål og utfordre de etablerte, 

tradisjonelle oppfatningene.’’ 
Professor Torill Strand, leder av forskergruppen PRAXIS

Til venstre: Professor Torill Strand. 
Til høyre: HR-direktør Gaute Storås. 

styrket koMPetanse ved Hiø

Fem fagansatte ved Avdeling for helse- 
og sosialfag har i år fått 
opprykk. - Dette er veldig 
bra og er med å styrke 
utdanningstilbudet ved 
HiØ, sier dekan Synnøve 
Narten.

klare for et siste oPPdraG i Malawi

Internasjonal uke går av stabelen i  
Fredrikstad i neste uke, 
men flere ansatte ved 
sykepleierutdanningen 
må melde pass. Hvorfor? 
De er på oppdrag i  
nettopp - utlandet.

noMinert til koMMunikasjonsPris 

Student Lisa Lambertsson Björk ved 
Høgskolen i Østfold er 
nominert som en av tre 
til den første Gullkorn- 
prisen for studenter, for 
sin bacheloroppgave i 
kommunikasjon.

06.11.12 30.10.12 17.10.12 
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flere tar en Master
Studie- og forskningsdirektør Beth Linde forteller at  
antallet studenter ved masterutdanningene har økt 
betraktelig studieåret 2012/2013. Studenter som hadde 
masterutdanning ved HiØ som sitt førstevalg økte fra 
451 til 714, mens antallet som faktisk kom inn på ett av 
studiene økte fra 151 til 234, sier Linde.
 
Portefølje i konstant endrinG
Skolen har satset på masterstudier og har søkt Nasjonalt 
organ for kvalitetssikring i utdanning (NOKUT) om  
godkjenning av fire nye studier med oppstart høsten 
2014. De nye studiene er innenfor scenografi og  
romdesign, spesialpedagogikk, småbarnsvitenskap og 
fremtidens energiteknikk.
-Vi er en stor regional institusjon, og en av våre viktigste 
samfunnsoppgaver er å utdanne riktig kompetanse for 
det regionale arbeidslivet og å bidra til den nasjonale 
kompetanseutviklingen. Satsingen på masterstudiene 
er en direkte følge av at regionen har meldt inn et behov 
for høyere kompetanse. Vi må hele tiden forvisse oss om 
at kompetansen er etterspurt av det regionale arbeids-
markedet, og derfor er vårt studietilbud i konstant  
endring, forklarer Linde.

MASTERGRADER I VEKST

positiv utvikling for 
Masterutdanningene

Høsten 2012 åpnet det nyeste 
masterstudiet ved Høgskolen i Østfold. 
Faget er psykososialt arbeid, og det  
totale antall masterstudier er dermed 
oppe i syv.

forMidlinGsPris til faGansatt

Bjørn Gitle Hauge ble tildelt HiØs første 
formidlingspris på  
Inspiria. – Tror aldri  
Østfold hadde hatt  
Inspiria Science center 
uten Hauge, sa rektor  
ved prisutdelingen.

Hiø-studenter overtok unGdoMsskole

Uka før høstferien tok 70 PPU-studenter 
over Risum ungdomsskole  
i Halden. På timeplanen  
sto entreprenørskap, 
økonomi, karrierevalg, 
elevbedrift og sosialt  
entreprenørskap.

Maja vant forskerduellen

Stor jubel og masse konfetti da Maja 
Michelsen vant  
Forskerduellen mot fem 
andre forskere. Maja  
underviser i norsk ved  
HiØ og forsker på barns 
bruk av internett.

03.10.12 01.10.12 28.09.12 
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Passer koMPetansen? 
Linde påpeker at det må være balanse mellom studie-
tilbudene på bachelor- og masternivå.  Vi ser at etablering 
av nye masterprogrammer innenfor høgskolens faglige 
satsningområder også fører til økt søkning på  
bachelorstudiene. Det er viktig at høgskolen kvalifiserer 
disse studentene for opptak til masterstudiene som tilbys 
ved skolen - samtidig som masterstudiene er tilgjengelige 
for kvalifiserte studenter fra hele landet.
 
HjeMMekjære østfoldinGer
HiØ er et soleklart førstevalg for studenter fra Østfold, 
selv om andelen Østfoldinger har gått noe ned, fra 80-70 
prosent. Linde mener det er positivt. 
-Vi er veldig bevisste på vår rolle som regional aktør, men 
vi ønsker også å rekruttere studenter fra hele landet. En 
god miks av lokale studenter  og studenter fra andre deler 
av landet, gir erfaringsmessig det beste studiemiljøet, sier 
hun. I samarbeid med studentene satser høgskolen også 
på å utvikle et levende studiesosialt tilbud som gjør at  
studentene synes det er attraktivt å oppholde seg på  
høgskolen utenfor undervisningstiden.
- Vi mener et godt læringsmiljø fremmer studentenes 
prestasjoner, avslutter Linde.

‘‘Vi ser at etablering av nye master-

programmer innenfor høgskolens faglige 

satsningområder også fører til økt søkning 

på bachelorstudiene.’’ 

Beth Linde, Studie- og forskningsdirektør 

forsker PÅ filM oG sPrÅk

Forskningsdagene 2012 er i gang.  
Elever fra Rødsberg 
ungdomsskole får på HiØ 
blant annet utforsket sine 
ferdigheter innen språk, 
film, idrett og data.

10 År Med sosialt arbeid

HiØ har utdannet 250 sosionomer de  
10 første årene for  
bachelorstudiet i sosialt 
arbeid. Nå jobber  
høgskolen for å etablere 
et nytt masterstudium 
innen samme fagfelt.

bestill en Hiø-forsker til lunsj

Under Forskningsdagene 2012 kan offent-
lige og private bedrifter 
bestille en forsker til lunsj. 
Enten for å stimulere 
nysgjerrigheten, eller for 
å få mer innsikt innen  
et fagområde.

25.09.12 19.09.12  16.09.12 



8

Det internasjonale miljøet er spesielt tydelig ved Akademi 
for scenekunst i Fredrikstad. Studenter fra hele verden 
kommer hit for å ta bachelor i scenekunst, enten innen 
scenografi eller skuespill. 

All undervisning foregår på engelsk, og blir utført av både 
norske og en mengde internasjonale kunstnere.

- Det som gjøres her er ganske utrolig, og jeg kan ikke 
komme på noe lignende i USA. Her handler det ikke om å 
lære bort de gamle ideene på en akademisk måte. I stedet 
lærer studentene fra folk som faktisk jobber i bransjen 
akkurat nå, sier Robert Johanson.

Amerikaneren er skuespiller i den anerkjente teater-
gruppen Nature Theatre of Oklahoma, og en av de mange 
internasjonale foreleserne ved Akademi for scenekunst i 
2012. 

stiMulerer til faGliG GlobetrottinG
HiØ tar ikke bare imot utenlandske forelesere, men  
oppfordrer også sine egne fagansatte til å dra ut.  
Enten for å få faglig påfyll eller for å engasjere seg som  
gjesteforelesere ved utenlandske læresteder.

- Høgskolen gir ekstra reisetilskudd til faglige utenlands-
opphold. Vi har også markedsført utvalgte språksentre 
i England. Resultatet er en økning i antall utenlands-
opphold, forteller rektor Hans Andreas Blom.

Skolen sendte i 2012 ut 59 ansatte. De fleste oppholdene 
var på mellom en og fire uker, og 39 av dem skjedde  
innenfor Erasmus-programmet. 

globe trotter kulturen ved hiø

Et internasjonalt lærings miljø er viktig for å tilby ansatte en spennende og 
faglig karriereutvikling ved Høgskolen i Østfold. Globetrotterkulturen er også 
en kritisk suksess faktor for høgskolen som skal bli landets mest attraktive.   

INTERNASJONALT LæRINGSMILJØ

Robert Johanson,  amerikansk skuespiller 
og gjesteforeleser ved Akademi for scenekunst 

nytt MasterstudiuM ÅPnet

4. september åpnet HiØ sitt nye master-
studium i psykososialt 
arbeid. – Dette blir  
spennende, morsomt  
og utfordrende, sier 
studiekoordinator  
Lillian Lillemoen.

internasjonal debatt PÅ Hiø

Den 5.september 2012 møtes forskere 
fra en rekke land ved 
Høgskolen i Østfold for 
blant annet å diskutere 
fremtidens elektrisitets-
forsyning.

Pris for nyskaPende undervisninG

Førsteamanuensis Eva Lambertsson Björk 
og førsteamanuensis Jutta 
Eschenbach ved HiØ fikk 
Utdanningskvalitetsprisen 
for prosjekt som fremmer 
interkulturell læring.

04.09.12 05.09.12 16.08.12 
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tysk ikke Helt Gresk i Hellas
Blant de mange fagansatte ved HiØ 
som har engasjert seg inter nasjonalt, 
er professor Sigmund Kvam fra 
Avdeling for økonomi, språk og sam-
funnsfag. Ved Ionian University på 
Korfu i Hellas fikk 60 studenter  
undervisning i tysk fra HiØ i 2012.

- HiØ har hatt lærerutveksling med 
Korfu siden 1998. Det har bidratt til å 
videreutvikle både undervisningen og 
forskningen vår, forteller Kvam.

De greske studentene gjennom-
fører undervisningen på nettet, med 
jevnlige innleveringsoppgaver til HiØ. 
Kurset gir 10 studiepoeng og inklu-
derer også en ukes intensivseminar og 
muntlig eksamen på Korfu.  

‘‘Det som gjøres her er 

ganske utrolig, og jeg 

kan ikke komme på noe 

lignende i USA’’ 

Robert Johanson,  amerikansk skuespiller 
og gjesteforeleser ved Akademi for scenekunst 

ladestasjoner for el-biler

I sommer satte HiØ opp ladestasjoner i 
Fredrikstad og Halden.  
I alt kan åtte El-biler lades 
samtidig. Iren Bringa er 
en av dem som nå  
benytter seg av  
høgskolens nye tilbud.

økninG i studenttallene ved Hiø

HiØ er blant de høgskolene i Norge som 
har hatt størst økning i 
søkertallene i år. - 1700 
søkere er på ventelister, 
forteller studiedirektør 
Beth Linde.

oPPfordrer til forskerduell

Forskere som møtes til duell blir blant 
innslagene under årets 
forskningsdager. I løpet av 
fem minutter må de klare 
å imponere publikum som 
består av videregående 
elever.

13.08.12 19.07.12 29.06.12 

filM oM studentvalGet

Studentparlamentets nye film “Student-
valget 2013” ble vist  
under høgskolens åpning 
av studieåret 2012-2013. 
Nå er filmen også  
tilgjengelig på internett.

fikk Pris for studentProsjekt

De tidligere bachelorstudentene Aksel 
Syversen og Robin 
Nguyen, er tildelt 
studentprisen Laurbær-
bladet for prosjektet 
om GPS-løsninger for 
synshemmede.

1.500 nye studenter

Flott dag for ny rekord: Åpningen av 
studieåret 2012-2013 
samlet mange. Aldri før 
har Høgskolen i Østfold 
hatt flere nye studenter 
til studiestart.

15.08.12 15.08.12 15.08.12
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Året i tall

InFoGRaFIkk

Utvekslingsstudenter 2012 

Målsetting:  120  
resultat:  136

antall inn- og utreisende 
utvekslingsstudenter

Østfold som studiemarked

Halden

Fr. stad
Indre Østfoldmoss

Studiepoengproduksjon

2011: 45,2
2012: 47,1

Resultatmål var 47,0 studiepoeng

analyser viser at 
andelen østfoldinger 
som søker høyere 
utdanning er 
økende.

2010 2011 hiø

resultat 2012

gj.sn.sh

Karakterfordeling:

Gjennomføring i henhold til 
avtalt utdanningsplan:

Virksomhetsmål: 
studentenes studie progresjon 
og lærings utbytte skal sikres 
gjennom god oppfølging, 
forskningsbasert utdanning 
og intern asjonalt orienterte 
studenter. 

utvalgte tall fra 
Årsrapporten for 2012.

11,3% 11,8% 11,0% 11,2%

24,0% 25,2% 25,0% 27,6%

33,6% 31,8% 32,6% 33,8%

20,2% 20,1% 20,2% 18,5%

10,9% 11,1% 11,2% 8,9%

83,8% 85,1% 84,6% 87,9%

25.06.12 21.06.12 18.06.12 

ordføreren Gratulerte nyutdannede

- En lang studietid er over. Nå står dere  
på startstreken til en  
helt ny hverdag, en helt  
ny fase i livet, en fase  
hvor ansvaret for  
mennesker vil bli det 
daglige gjøremål.

ny Hiø-bil klar for enGland

“300 dager. Ni studenter. Tre ingeniør-
studier. Ett lag. En bil.” 
Slik presenterer laget fra 
HiØ seg foran sommerens 
store konkurranse på  
Silverstone-banen i 
England.

ny doktorGrad i Psykisk Helsearbeid

Høgskolelektor Mona Jerndahl Fineide 
ved HiØ har nettopp 
avsluttet sin doktorgrads-
avhandling om  
standardisering og  
strømlinjeforming av 
helsetjenester.

per student 
(heltidssekvivalent)

a:

b:

C:

d:

e:

(statlige høgskoler)

Strykprosent: 8,7% 7,7% 9% 8,3%
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Vitenskapelig publisering

2011: 88 poster
2012: 130 poster

Masterutdanningene

antall primærsøkere økte 
i 2012 fra 451 til 714.

denne veksten var  
mye takket være ny  
masterutdanning i 

psyko sosialt arbeid, med 
204 primærsøkere.

100

400

700

200

500

800

300

600

0

10

40

20

50

2010

totalt totalt

rekrutterings-
stipendiat annet

2011

kvinner kvinner

2012

30

0

2011

2012

professor

professor ii

 
dosent

første -
amanuensis

førstelektor

Doktorgradsavtaler - samtlige 2012

Fristen for rapportering av vitenskapelig 
publisering var etter at årsrapporten ble 
utgitt, så denne utviklingen er basert på 
foreløpige tall.

1 1 0 0

4 3 7 5

1 1 1 0

2 1 1 0

6 3 7 3

0 0 1 1 

7 2 2 1

21 11 20 10totalt:

Virksomhetsmål: øke andelen kvinner i første-
stillinger med særlig vekt på toppkompetanse.

Resultat for andel kvinner i førstestillinger fra 2010-2012:

akademi for 
scenekunst

Helse- og  
sosialfag

ingeniørfag

informasjons-
teknologi

lærer-
utdanning

Puls

økonomi, språk 
og samfunnsfag

ny doktorGrad oM solCelleteknoloGi

Sivilingeniør Magnus Komperød ved  
HiØ har forsvart sin  
doktorgradsavhandling  
om produksjon av  
silisium til solcellepanel 
ved HiT.

111 nye inGeniører

Høgskolen i Østfold har uteksaminert  
111 nye ingeniører. 
Mange av dem har blitt 
kontaktet av flere arbeids-
givere, før de nå går ut på 
arbeidsmarkedet.

PreMiereklart PÅ akadeMiet

HiØs Akademi for scenekunst går inn i  
en av studieårets aller  
travleste uker. Nå er det 
klart for premiere på  
årets avgangsforestilling 
Neste uke venter National-
theatret.

14.06.12 08.06.12 29.05.12 

østfold er fortsatt 
høgskolens viktigste
marked med 75%
av søkerne.
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STUDIESTART

studiestart 
Med rekord

 ”Din egen innsats,” var frasen rektor ville  
studentene skulle huske fra åpningstalen 
hans. Han benyttet anledningen til å 
gratulere 1500 nye studenter med 
rekordstart.

Det var første gang i HiØs historie at så mange som 1500 
nye studenter møtte til studiestart. Det totale antallet 
studenter i inneværende studieår er dermed 5000. En 
gledelig utvikling, ikke minst i lys av beslutningen om å 
ikke fusjonere med Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i 
Buskerud.

500 ansatte bidrar til at både nye og gamle studenter får 
den best mulige undervisningen på skolens mer enn 60 
studieretninger.

Studiene får imidlertid vente på en dag som denne.  
Etter den høytidelige velkomstseremonien stod mange 
sosiale aktiviteter for tur, med grilling, ballspill og  
åpningsshow, for å nevne noe. 

Fadderne er selvsagt meget aktive ved studiestart, og de 
to første ukene er proppfulle av fadderaktiviteter. De nye 
studentene skal hjelpes inn i sosiale, praktiske og ikke 
minst faglige rammer.

      Fra 2011 til 2012 

    økte antall primærsøkere 

   ved Høgskolen i Østfold      

  med hele

Av de 10 mest søkte studiene blant 
østfoldinger ved Samordna opptak i 2012, 
var 9 studier ved Høgskolen i Østfold.

16%

fakta oM høgskolen:

• over 60 studier
• 5000 studenter
• 500 ansatte
• to studiesteder:  

Halden og Fredrikstad

brasils aMbassade til Hiø

Høgskolen i Østfold blir en viktig 
møteplass når  
spørsmål om helse og 
sosiale ulikheter i Norge 
og Brasil skal diskuteres 
11. og 12. juni.

bildesiGner fra Hiø

Denne bilen tegnet Kaiwan Hasani som 
student ved Høgskolen 
i Østfold. Bilen vant den 
europeiske studentprisen 
til Shell for beste design. 
Nå jobber Kaiwan som 
bildesigner.

HøGskoledirektørens ”100-daGersPlan”

- For å vise hva nei til fusjon skal bety for  
HiØ i fremtiden  
presenterer vi nå en 
100-dagersplan,  
sier høgskoledirektør  
Carl-Morten Gjeldnes.

15.05.12 14.05.12 08.05.12 
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FADDERORDNING

De 250 fadderne som har meldt seg til tjeneste, er
studenter som allerede har fartstid ved studiestedene.
Deres viktigste oppgave er å bistå de nye med å finne
seg til rette i sin nye tilværelse som student. Omvisning 
på skolen, Kick-off på City Scene, rebusløp i studiebyene, 
Lisebergtur, aktivitetsdag, harrytur og arrangementer for 
studenter med barn, er et lite utvalg av aktivitetene som 
skjer i regi av fadderordningen. Dette er svært populært, 
og fadderukene bidrar til at de nye studentene føler seg 
inkludert i det store fellesskapet ved studiestedene.

full fart 
for fadderne

Fadderordningen står sterkt ved HiØ og
er en kickstart på studentlivet. I løpet av
to intense fadderuker ved semesterstart
får nye studenter kyndig veiledning i
studentlivets praktiske og sosiale sider.

Av de 10 mest søkte studiene blant 
østfoldinger ved Samordna opptak i 2012, 
var 9 studier ved Høgskolen i Østfold.

av
9 10

Millionstøtte til akadeMiet

Gjennom Program for Kunstnerisk  
Utviklingsarbeid er 
Akademi for scenekunst 
nå sikret millionstøtte til 
et spennende nytt  
forskningsprosjekt i de 
neste tre årene.

rekordHøye søkertall til Hiø

Veksten i søkertallene til HiØ er høyere 
enn noen gang. Med en 
oppgang på 19,5 prosent, 
øker skolen nesten tre 
ganger så mye i søkertall 
som landsgjennom-
snittet.

studentkroa kranen sfo ÅPner lørdaG!

Gratulerer: Den nye studentkroa Kranen  
SFO står nå klar til bruk i  
Fredrikstad. Der blir det  
konsert lørdag kveld på  
HiØs nye utested. Se foto  
fra kroa og generalprøven!

20.04.12 27.04.12 23.04.12 
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stor innflytelse
Studentleder Stian Aasberg Johansen er naturlig nok 
fornøyd med å være best i landet og påpeker at dette ikke 
er et blaff.
- Vi har ved flere anledninger blitt trukket fram som 
eksempel hos Norsk Studentorganisasjon i sammenheng 
med vårt studentdemokrati , sier Johansen, og påpeker at 
studentrepresentantene har reell makt.
- Vi er representert i alle råd og utvalg med beslutnings-
myndighet og har dermed avgjørende innflytelse på  
alle avgjørelser som blir fattet vedrørende skolen, sier 
Johansen.

landets beste valgdeltakelse

Studentdemokratiet fungerer utmerket ved HiØ. Ved forrige valg til studentparlament 
og studentråd var valgdeltakelsen på 35 prosent. Det er best i landet!

viktiG jobb
Studentparlamentet er studentenes høyeste organ og 
består av to representanter fra hver av skolens avdelinger. 
Studentrådet er avdelingenes høyeste organ, og lederne 
for hvert råd sitter i parlamentet sammen med en direkte-
valgt representant fra hver avdeling.
- Engasjement er viktig, sier Johansen og er trygg på at 
studentene opprettholder viljen til påvirkning.  
- Hver høst kommer det inn nye studenter med nye  
fanesaker og friske tanker. Det gir oss som jobber med 
studentsaker ny giv og visshet om at jobben vi gjør er 
viktig, avslutter Johansen. 

STUDENTVALG

bok oM inkluderinG i barneHaGer

I barnehager skal alle barn inkluderes. 
“Inkludering” heter boka 
til Anne-Lise Arnesen fra 
HiØ. – Boka er interessant 
for et bredt publikum, 
skriver Universitets-
forlaget.

bok oM flersPrÅkliG oPPvekst

Ny bok fra HiØ samler artikler av lærere  
og forskere i Norden. 
Målet er bedre opplæring 
for flerspråklige barn i 
barnehager og skoler.

ny rektor ved HøGskolen i østfold

- Det er med ærbødighet og forventninger 
vi går løs på denne  
utfordrende og  
spennende oppgaven, 
heter det i en e-post til 
de ansatte fra det nye 
rektoratet. 

19.04.12 17.04.12 16.04.12 
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søkerekord PÅ akadeMi for 

sCenekunst

Antallet søkere som 
ønsker seg en plass på 
bachelorprogrammet i 
skuespill ved Akademi for 
scenekunst har aldri vært 
høyere.

- det Har vært sPennende

Fredag 13. april har Elin Nesje Vestli sin 
siste dag som rektor ved 
HiØ. - Det blir uvant å ha 
mer fritid etter mange 
rektorår, sier den  
avtroppende rektoren.

Hiø Holder Høy studiekvalitet

Lærerutdanningene ved HiØ er på 6. plass 
nasjonalt. - Et tegn på 
at vi gjør ting riktig, sier 
Kjersti Berggraf Jacobsen, 
studieleder ved Avdeling 
for lærerutdanning.

30.03.12 

Åpning av student -
kroa kranen sfo

På hjørnet av Fredrikstad Stadion 
den 19. april klippet byens ordfører  
”navlestrengen” til Kranen SFO med  
følgende ord: – Dette flotte tiltaket er  
viktig for studentbyen Fredrikstad. 

ÅPNING AV STUDENTKRO

12.04.12 12.04.12 

30 studenter fra Fredrikstad Studentsamfunn hadde 
jobbet dag og natt for å gjøre klar de 300 kvadrat meterne 
som har hele 200 sitteplasser og en stor, flott scene. 
Her kan studentene nyte underholdning i form av 
konserter, standup-show og revyer eller delta på fester, 
quizer, lek og moro. Tar man med den 12 meter lange 
bardisken kombinert med dugnadsglade studenter har 
du det Fredriksstad Blad på åpnings dagen omtalte som 
”Verdens beste skolefritids ordning”.
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Student / maSteRGRad PÅ nett

nettstudent skriver 
Master oM ”a gaMe of 
thrones” fra 
Æventyrlandet

For 17 år siden fant en sunnhordlending 
veien opp til naturskjønne Hamarøy.  
Hun ville prøve seg som lærer, og  
forelsket seg fort i både yrket og det  
eventyrlige landskapet. da hun ønsket å 
ta steget til lektortittelen gjennom en  
mastergrad var valget enkelt.

Ingrid Fagnastøl snakker mykt sunnhordlansk med et hint 
av telemarking og nordlending. På jobben går det likevel 
mest i engelsk, siden hun er faglærer i engelsk program-
fag ved knut Hamsun vGS. 

- jeg kan ikke få sagt nok hvor mye jeg elsker jobben min, 
sier hun og setter tonen for intervjuet. - de som ikke  
gleder seg til å gå på jobb, er på feil sted, fortsetter hun. 

For tiden jobber hun 60% som lærer og vier resten av 
tiden, pluss mye fritid til å fullføre sin mastergrad ved 
Høgskolen i Østfold.

- da jeg leste om det nettbaserte masterstudiet i 
fremmedspråk ved HiØ så jeg med en gang at det 
var midt i blinken for meg. det at jeg i tillegg kunne 
gjennom føre utdanningen hjemmefra ga meg den 
fleksibiliteten jeg også trengte, forteller Ingrid. 

For selv om Hamarøy er et eldorado for friluftelskende 
mennesker, er det ingen pulserende metropol. det gir 
desto større rom for en av hennes store interesser, nemlig 
skjønnlitteratur. miljøet burde være perfekt for det, i  

‘‘De som ikke gleder 

seg til å gå på jobb, 

er på feil sted’’

kommunen der knut Hamsun vokste opp. og hvilken 
genre er vel mer passende i Æventyrlandet enn  
fantasy-genren?

- jeg skriver masteren min rundt tv-serien a Game of 
thrones, som er basert på bokserien a Song of Ice and  
Fire av George martin. den har virkelig slått an hos  
ungdomspublikummet. kort sagt foregår handlingen i 
en eventyrverden hvor det føres mange parallelle makt-
kamper om å sitte på tronen. martin kalles av mange for 
den nye tolkien, men jeg mener han er klart bedre enn sin  
forgjenger, forklarer hun. I masteroppgaven undersøker 
hun hva en gruppe elever tenker om maktstrukturer og 
maktrelasjoner i tv-serien. Hun tar også for seg hva disse 
elevene mener om å bruke litteratur som tar opp  
vanskelige temaer, i klasserommet. 

masterstudiet er 100% nettbasert, og dialogen mellom 
studenter, veiledere og fagansvarlige foregår på e-post og 
i forum. men studentene har også muligheten til å delta 
på frivillige samlinger. 

- jeg har deltatt på nesten alle samlingene hittil, og det 
er fint å kunne koble et ansikt til de navnene du ser på 
nettet til daglig og utveksle erfaringer, sier Ingrid.  

en mastergrad på Cv-en vil det naturligvis medføre en 
lønnsøkning, men i bunn ligger ønsket om å stadig bli en 
bedre lærer, noe hun tror hun allerede har blitt. 

- etter 17 år som lærer har det vært lærerikt å være den 
som blir vurdert. det perspektivet har gjort meg mer 
bevisst på hvor viktig det er at jeg gir klare kriterier til 
mine elever, slik at de vet hva de blir vurdert etter, og at 
de forstår hvorfor de får den vurderingen de får. jeg kjen-
ner at jeg nå har den teoretiske forankringen som gjør at 
jeg forstår hvorfor ting fungerer, og jeg har blitt en bedre 
veileder - spesielt for de som har andre morsmål enn 
norsk. man tar ofte for gitt at elever kan og vet ting, men 
av og til mangler vesentlige byggesteiner. når man klarer 
å avdekke hullene i deres utdanningsløp kan det være 
nøkkelen som åpner døra for eleven, avslutter Ingrid,  
før skoleklokka ringer inn til neste undervisningstime. 
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Vi møter Laura utenfor høgskolebygget på Remmen på 
en av årets første varme maidager. Omgitt av lysegrønt 
bjørkeløv under en varm vårsol må vi bare kommentere at 
dette vel nesten er som Spania. 

 - Ja, dette er herlig. Da jeg kom til Norge spurte folk meg 
hvor jeg kom fra, og da jeg svarte ”Spania” sa de ”Åh…” og 
tenkte seg om litt før de fortsatte, ”Men, hvorfor er du her 
da?” Jeg må innrømme at tanken slo meg av og til da  
termometeret viste 20 blå og snøen lå dyp. Det må ha 
vært den lengste vinteren i mitt liv, sier hun lattermildt 
med sin myke, spanske aksent.

Laura kom til Halden gjennom Erasmus-programmet i  
august 2012, og opplevde hele prosessen som veldig enkel 
og behagelig.

- Som utenlandsstudent var jeg garantert bolig. Det var 
kjempeenkelt. Jeg bare søkte på Remmen og fikk plass 
med en gang, og det var det! Og da jeg kom hit ble jeg 
positivt overrasket over oppmerksomheten vi fikk og den 
vennlige servicen fra det internasjonale kontoret. 

Laura valgte å avslutte sin mastergrad utenfor Spania  
fordi hun ønsket en forandring i omgivelsene sine,  
å treffe nye mennesker og forbedre engelsken sin. 
Førsteinntrykket av Norge beskriver hun slik: 

- Det kan oppsummeres i ett ord: Fred. Studentlivet i 
Halden er det stikk motsatte av Alicante. Her er det en 
roligere atmosfære, og studentene er mer fokuserte på 
studiene sine, forteller Laura. Hun tror også at været gjør 
noe med personligheten til oss nordmenn, og hun har en 
teori om hvorfor. 

- Dere har sterkere verdier i relasjoner og vennskap, og  
respekterer hverandre mer. Jeg tror det er fordi dere 
oppholder dere mye innendørs i vinterhalvåret og får tid 
til de gode én-til-én samtalene. I Spania er vi mye ute og 
spiser og drikker og gjør alt mulig på en gang, mens dere 
setter av tid til personen foran dere.

Laura forteller at hun og de andre utenlandsstudentene 
ofte har sammenlignet lærestedene på sine egne  
hjemsteder med Høgskolen i Østfold, og hun nøler ikke 
med å gi skolen 10 av 10 poeng når det gjelder det faglige. 

- Foreleserne på høgskolen er veldig annerledes enn hva 
jeg er vant til. De har reist og opplevd mye, har mange 
erfaringer å dele og er svært interessante mennesker, 
sier Laura. Ettertenksomt legger hun til: 
- Jeg vet ikke hvordan det fungerer eller hvorfor det er 
slik, men det virker for meg som at norske lærere er på 
et høyt nivå. 

- foreleserne ved hiø 
holder høy standard

Laura Tarí Fernandez forlot solfylte  
Alicante i Spania for å fullføre sin  
Mastergrad i journalistikk med 
studier innen engelsk og interkulturell  
kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold. 
Hun angrer ikke.

Student FRa utLand

- storfornøyd Med studietiden

Aneela Khan 25 år har studert Bachelor i 
engelsk og internasjonal 
markedskommunikasjon. 
Nå jobber hun i Utenriks-
departementet.

sPrÅkstudier oGsÅ via nett

HiØ tilbyr mange språkstudier, flere også 
som nettstudier. Vi fulgte 
undervisningen til fransk-
lærer Jacky Billeau på vårt 
studiested i Halden. 

Master i tverrfaGliG saMarbeid

HiØ tilbyr et unikt studium innen  
tverr faglig samarbeid.  
Kompetansen er etter-
spurt i helsesektoren,  
og deltidsstudent 
Ann-Chatrin Leonardsen 
er veldig fornøyd.

26.03.12 22.03.12 15.03.12 
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Hva fÅr en travel Mor, ektefelle, Hundeeier oG 
lærer til Å ta fatt PÅ studier i livets travleste fase?
- Det begynte med at jeg leste om studiet Engelsk for 
lærere 1 i en brosjyre fra Utdanningsdirektoratet som lå på 
lærerværelset. Jeg hadde nettopp begynt å undervise på 6. 
trinn, og studietilbudet var såpass attraktivt, så jeg søkte 
og fikk plass.

Men fikk du reGnestykket jobb + utdanninG til  
Å GÅ oPP da?
- Ja, selv om det var krevende så gikk det bra. Det har 
heldigvis blitt enklere for oss lærere å ta videreutdanning 
takket være det statlige programmet Kompetanse for 
Kvalitet. Selv om det ble noen timer på kveldene og i helg -
 ene fikk jeg sette av 37,5 prosent av stillingsprosenten min 
til studier. Det vil jeg si er en fabelaktig ordning! 

Hvordan var Møtet Med skolebenken for en soM 
vanliGvis stÅr bak kateteret?
- Lærerikt og utfordrende! Jeg tror det er sunt for oss 
lærere å føle elevrollen på kroppen. Spesielt når du, midt i 
en forelesningstime, blir geleidet ut av auditoriet for å lage 
bro av utstrakte hender sammen med en håndfull godt 
voksne lærere. Og det hele foregår i aulaen der studentene 
passerer. Jeg ble også mer oppmerksom på min egen 
undervisningsstil ved å utveksle erfaringer med andre 
lærere i gruppediskusjoner. Samlingene vi hadde hver 
tredje torsdag var heldigvis ikke preget av dårlig sammen-
satte powerpointpresentasjoner og kjedelige mono loger. 
De var levende, engasjerende og aktivitetsretta. 

Hva Har du Har fÅtt ut av videreutdanninGen  
fra Hiø?
- De 30 ekstra studiepoengene gav meg tittelen adjunkt 
med opprykk, siden jeg hadde 30 studiepoeng innen 
ledelse fra før. Men det mest viktige er at jeg har blitt 
bedre på å planlegge og gjennomføre engelsk -
under visningen på mitt trinn. Det har gjort meg til en 
bedre lærer og en ressursperson for lærerkolleger som 
ikke har kursing innen engelskundervisning. 

Har elevene fÅtt Merke dette i Praksis?
- Artig at du spør, for ett av resultatene var at jeg har 
begynt å kjøre hele undervisningen på engelsk. Samt 
at jeg utfordrer elevene til å snakke engelsk i mindre 
grupper. Det har styrket mitt eget ordforråd og elevenes  
muntlige ferdigheter. Det synes de er veldig spennende.

kunst Med sanser i HelsPenn

Kreative kvinner: Utstillingen tar nå form 
blant høgskolens mest 
erfarne kunststudenter i 
Halden. Deres replikk til 
samtiden har i seg alvor, 
humor og livserfaring.  
Se bilder!

Pris for kvalitet i utdanninGa

- Vi jobbar for eit høgt fagleg nivå på 
utdanninga ved HiØ. 
Difor etablerar vi ein pris 
for kvalitet i utdanninga, 
seier studiedirektør Beth 
Linde.

fusjonsProsessen avsluttes

I en felles pressemelding fra rektorene 
ved høgskolene i Østfold, 
Vestfold og Buskerud, 
kommer det i dag frem 
at fusjonsprosessen 
mellom de tre høgskolene 
avsluttes.

15.03.12 14.03.12 13.03.12 

LIVSLANG LæRING

Jobb + videreutdanning = absolutt verd det!

For 4-barnsmoren og læreren Linda 
Marie Berget Ringnes (32) var det 
krevende, men aller mest givende å ta 
videreutdanning ved Høgskolen i Østfold. 
Den nye kompetansen har gjort henne til 
en bedre lærer og til en ressursperson for 
kollegene.

‘‘Jeg har blitt bedre på å planlegge og 

gjennomføre engelskunder visningen 

på mitt trinn.’’ 
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Podiet er klart. Duellanten som tar steget ut på scenen 
lar øynene gli kjapt over forsamlingen. Hun ser rader av 
unge, våkne ansikter som representerer den oppvoksende 
generasjonen som snart skal velge høyere utdanning og 
yrkesvei. Og kanskje noen av dem blir inspirert til å bli 
forskere.

Hun trekker pusten. På fem minutter skal hun presentere 
flere års forskning til et publikum av elever fra  
videregående skoler i regionen. 

- Jeg forsker på hvordan barn bruker Internett på  
fritiden og hvordan verden er fremstilt for dem på nettet. 
En forskning som er viktig fordi internett er et nytt  
medium som lar barn lese tekster som inneholder mer 
enn bare skrift. Ved å finne ut mer om hvordan barn leser 
og forstår webbasert innhold kan vi legge til rette for 
bedre leseopplæring i fremtiden.

Slik oppsummerer Maja Michelsen essensen i forsknings-
prosjektet sitt. Til daglig jobber hun som stipendiat ved 
Høgskolen i Østfold, hvor hun også underviser i norsk. 

I Forskerduellen 2012 konkurrerer hun mot fem andre  

forskere, som formidler forskning innen mange spen-
nende felter. Elevene får blant annet lære om den poten-
sielle faren for ulykker rundt russiske atomubåter, og får 
et innblikk i hvordan Nexans legger plast på undersjøiske 
kabler i sitt 120 meter høye tårn. 

Etter tre dueller som kvalifiserer til finale, står tre spente 
forskere igjen på podiet til siste finaleframføring. De  
leverer sitt beste, mens publikummerne føler på sine 
mentometerknapper. Ett kvarter senere høres kun lyden 
av flere titalls mentometerknapper som trykkes inn.  
Sekunder senere kan konferansieren utrope en vinner:

- 52 prosent av stemmene… det er… Maja!

I rungende applaus og under et regn av konfetti som 
glitrer i rampelyset tar Maja et par steg fram og kaster 
hendene i været. Det er ingen tvil om at forskning fenger 
ungdommen, og at scenariet var en lærerik opplevelse for 
utøverne:
- Det var en nyttig erfaring å formidle forskningen sin på 
så kort tid og med enkle ord. Hele settingen føltes også 
trygg på grunn av den gode lagfølelsen skuespiller Mats 
Eldøen klarte å skape mellom oss, konkluderer Michelsen. 

fakta om foRskeRduellen      
• En av aktivitetene under det årlige arrangementet Forsknings-

dagene 2012, som har som ambisjon å få  
forskning ut til folket

• Øvelse i å formidle vanskelig materie til en yngre målgruppe
• I løpet av fem minutter må de klare å imponere
• Det skal være en morsom opplevelse og ta hull på noen myter om 

forskning
• Målet er å inspirere unge til å velge utdanning og forskning

HøGskoleavisa i ny drakt

– Nå blir nyheter fra HiØ lettere å lese  
på alle typer datautstyr,  
mobiltelefoner og 
lesebrett, sier Kenneth 
Nordahl. Foto, filmer og 
bildeserier vil også vises 
bedre.

sMarte kvinner

HiØ samarbeider med NCE Smart Energy 
Markets på mange 
områder. ”NCE Smart 
Women” ble etablert som 
eget prosjekt og lansert 
på Fremtidskonferansen i 
Halden 2011.

Gode jobbMuliGHeter soM inGeniør

Velger du ingeniørutdanning ved  
Høgskolen i Østfold har 
du en lysende fremtid 
foran deg. Lars-Marius 
Andersen fikk jobb før 
studiene var over.

12.03.12 08.03.12 01.03.12 

FoRSkeRdueLLen

forskerduellen.
seks forskere. feM Minutter. 
Én vinner.

Sammen med INSPIRIA har Høgskolen i 
Østfold skapt en arena for spennende  
formidling av forskning. Forskerduellen 
tar sikte på å gjøre det vanskelige enkelt, 
og har begeistret både det unge 
publikummet og forskerne selv.
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Hva har Apple, Cisco, Hewlett-Packard, Adobe og Facebook 
til felles? Jo, de ble startet i Silicone Valley. Det travle  
havneområdet i San Francisco er velkjent for de fleste som 
et yrende økosystem for high-tech gründerbedrifter. 
Det alle kanskje ikke er like klar over er den store rollen 
Stanford University har spilt i utviklingen av ”The Valley”, 
og at vekst i enhver kunnskapsnæring krever at tre  
forutsetninger er på plass. 

triPPel Heliks
- Vi kaller det en ”trippel heliks”, hvor verdiskapningen 
skjer gjennom dynamikken mellom nærings-, utdannings- 
og forskningsaktiviteter, forklarer Knut H. Johansen. 
Johansen er varamedlem i styret til HiØ og styrings-
gruppeleder i NCE Smart Energy Markets, en klynge av 
kunnskapsbedrifter med spisskompetanse i verdensklasse 
innen IT- og energi. Sammen med HiØ skal de i slutten av 
2013 flytte inn i nybygget, som også vil huse et  
simulerings- og scenariosenter. 

- Høgskolen i Østfold er like viktig for utviklingen av  
Østfoldregionen som Stanford University har vært for  
Silicone Valley og som MIT har vært for det innovative 
miljøet i Cambridge, Massachusetts, sier Johansen.  

kandidater oG kunnskaP til nærinGslivet
Næringsliv og industri trenger kompetente kandidater og 
tilførsel av ny forskningsbasert kunnskap for å blomstre. 
Johansen er derfor overbevist om at HiØs beslutning om å 

forskningsparken  
pÅ reMMen

I 2012 startet byggingen av den nye  
forskningsparken på Remmen.  
Etter Silicone Valley’s suksessmodell skal 
campusområdet bli et verdiskapende  
miljø for kunnskapsnæringen innen  
IT og energi.

forbli en selvstendig høgskole var den beste. 
- Næringslivet har behov for dyktige bachelor- og master-
kandidater fra HiØ, hvor de beste kan gå videre til  
doktorgradsstipendiatstillinger og tilføre ny kunnskap  
inn i miljøet.

I over 20 år har forretningsmannen, som selv er sivilin-
geniør fra NTNU, ansatt kandidater fra HiØs IT-studier til 
ulike selskaper. Nylig som adm. direktør i eSmart Systems:
 -Vi ansatte nylig to kandidater som gjennom sine mas-
teroppgaver leverte svært gode resultater for eSmart, sier 
Johansen, som gjennom sin bedrift blant annet er i dialog 
med elbilprodusenten Tesla om utbygging av ladestasjon-
er i Norge basert på smart energi og solcelleteknologi.

300 kvadrat
- Vi ser fram til å snart kunne flytte inn i forskningsparken 
sammen med de spennende kompetansemiljøene som 
etablerer seg der, sier rektor ved HiØ, Hans Andreas Blom. 
På de 300 kvadratmeterne høgskolen disponerer i nybyg-
get vil masterstudenter, stipendiater og fagansatte jobbe 
med sine prosjekter i et pulserende fagmiljø som allerede 
befinner seg i verdensklassen innen sitt fag.  

forskninG oM venner oG resPekt

Trine Anker viser i sin doktorgrads-
avhandling at respekt 
ikke defineres mest av 
kultur og religion, men at 
det for elever handler mer 
om venner, popularitet  
og det å bli hørt.

datautdanninGer i østfold

Lyst på datastudier? HiØ tilbyr fire bach-
elorstudier innen data. 
I tillegg årsstudium og 
master i informatikk. Vi 
fulgte Mads Kristiansen 
en dag på filmjobb for 
HiØ.

kunst oG fantasifiGurer

Ta en titt: Våre studenter på kunst og 
håndverk i Halden er 
aktive. Nå stiller de ut 
fantasifigurer i høgsko-
lens lokaler. Og der blir 
mer ny kunst å se i ukene 
fremover.

27.02.12 24.02.12 22.02.12 

NyTT FORSKNINGSMILJØ I NABOByGGET
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Hvorfor tar folk flest bilder med mobilen i stedet for å 
bruke fotoapparatet, som gir såpass mye bedre bilder?  
Det er ett av spørsmålene som stilles på Avdeling for 
informasjonsteknologi ved HiØ, når de jobber med sosial 
og teknologisk utvikling av datautstyr.

- Hypotesen er en vi kjenner oss igjen i, forklarer professor 
Steinar Kristoffersen, som er prosjektleder for The Uni ver-
sal Device. - Vi tar utgangspunkt i en eksisterende tekno-
logi og legger til funksjonalitet med relativt dårlig ytelse. 
Forutsetningen er at brukerterskelen er passe lav.

Avdelingen har to aktive doktorgradsstipendiater, og  
har et tett faglig samarbeid med NCE Smart Energy 

Markets på et faglig nivå. Prosjektet involverer også 
master studenter fra IT-studiet og genererte i 2011 og 
2012 mer enn ti vitenskapelige publikasjoner.

De fire aktivitetene i prosjektet fordeler seg slik:

kliMatur: Utvikling av en reiseplanlegger (app) bygget 
på sosiale nettverk, med målsetting om å realisere Smart 
City-konseptet. 

norseMan: Robust og brukervennlig mobil IT for 
multisport. Målsetningen er å utvikle teknologi som kan 
brukes i tøffe omgivelser, med enklere og tryggere bruker-
grensesnitt, samt å teste ut modelldrevet arkitektur i en 
praktisk sammenheng.

enerGy lab: Enkel og pedagogisk måling av strømforbruk 
i privat boliger med målsetting å modellere og imple-
mentere et bedre og mer mobilt brukergrensesnitt.

adaPtive and Mobile user interfaCes:
Fleksibilitet i mobile brukergrensesnitt med mål om 
å modellere og implementere et bedre og mer mobilt 
brukergrensesnitt.

the universal device

Ved Høgskolen i Østfold finner vi et gryende miljø 
for nyskapning innen IT-teknologi. Fire spennende 
konsepter har i 2012 sett dagens lys gjennom 
forsk nings  prosjektet The Universal Device.

akadeMiet traff blink Med «ÅPen daG»

Studietilbudet ved Akademi for scenekunst 
vekker interesse.  
Potensielle skuespill- og 
scenografistudenter sto i 
kø for å få et innblikk på 
Åpen Dag. Søknadsfristen 
er 1. mars.

ønsker jenter til it- bransjen

- Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft 
i IT-bransjen. – Nå ønsker 
vi å motivere jenter til å 
studere faget, sier dekan 
ved Avdeling for IT ved 
HiØ, Jan Høiberg.

forsker PÅ risikokoMMunikasjon

Kan skjønnlitterære tekster om narkotika-
misbruk være egnet 
til å ta opp problemer 
vedrørende helserisiko, 
spørres det i ny bok fra 
forskergruppen Tekst i 
Kontekst.

17.02.12 17.02.12 13.02.12 
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nye studentboliGer i østfold

Østfold har for 2012 fått tilsagn om 
bygging av 31 nye 
studentboliger. Student-
samskip naden i Østfold 
planlegger nå utbygging 
av i alt 78 nye student-
boliger på Kråkerøy.

sPrÅklærere saMlet i Halden

Språklærere fra hele Sør-Norge er nå 
samlet ved HiØ.  – Dette 
viktige pilotprosjektet om 
fremmedspråkopplæring 
i barneskolen kan vi være 
stolte av, sier Camilla 
Bjørke. 

skolePraksis oG safari i afrika

Fem uker i 25 grader. Undervisning av 
fattige barn. Safari med 
løver og flodhester. 
Dette opplever 12 lærer-
studenter fra Høgskolen i 
Østfold. 

13.02.12 09.02.12 31.01.12 

- Den gangen vi foreslo å ta bort matematikk som eget 
kurs i IT-studiet ble det rabalder, minnes dekan Jan 
Høiberg ved Avdeling for informasjonsteknologi. Han 
er både møteleder og sekretær for Advisory Board ved 
IT-studiet.
 – Forslaget vårt gikk ut på å integrere matematikken i 
de andre fagene etter just-in-time prinsippet, i stedet for 
å bevare det som et just-in-case fag. Bedriftene var ikke 
enige i resonnementet, vi tok det til etterretning, og idéen 
ble lagt på is, forteller Høiberg.

todelt Misjon
Advisory Board for IT-studiene er et rådgivende organ for 
studievirksomheten og en katalysator for samarbeidet 
mellom HiØ og næringslivet. 
- Vi diskuterer blant annet IT-studienes innhold og kval-
iteten på kandidatene HiØ leverer til næringslivet, sier 
Høiberg. – En av fruktene har vært en økende nærings-
retting av bachelorstudiet i IT de siste 2-3 årene. Både på 
bachelor- og masternivå kan studentene ta 10-15 studie-
poeng av graden ute i bedriftene, forteller Høiberg.

resultater
Høiberg understreker at engasjementet fra næringslivs- 
og forskningsmiljøet i regionen har vært av stor betydning 
for HiØ. 

advisory board - hvor akadeMia Møter nÆringsliv

På møterom D1-052 ved studiested Halden kan temperaturen ofte bli høy. 
Spesielt når engasjerte personer fra næringsliv, forskning og akademia møtes 
i Advisory Board for IT-studiene to ganger i året. 

- Uten deres støtte hadde vi ikke hatt det store IT-miljøet 
som vi har i dag. HiØ er den eneste regionale høgskolen 
med IT-avdeling på fakultetsnivå. NCE Smart Energy 
Markets i Halden har vært en viktig bidragsyter til dette, 
forklarer Høiberg. 

balansen MelloM nÅtid oG freMtid
En av utfordringene i dialogen mellom næringsliv og ut-
danning er tidsperspektivet. - Næringslivet ønsker gjerne 
kompetanse på bestemte områder her og nå, mens vi som 
utdanningsinstitusjon også må utdanne for fremtiden, 
sier Høiberg.
- Den teknologiske utviklingen innen IT og energi skjer 
svært raskt i dag. Derfor er ett av målene i utdanningen at 
studentene skal lære seg å lære. Når de har et fundament 
av klassisk informatikk, realfag og andre grunnleggende 
fag i bunn, vil de være i stand til å tilegne seg ny teknologi 
og kunnskap raskt, forklarer Høiberg. 

lanG Historie 
Advisory Board for IT-studiene ble opprettet i 2009, men 
IT-utdanningen på Remmen har i over 35 år samarbeidet 
tett med eksterne aktører. Med tilgang på gjesteforelesere 
og prosjektveiledere fra næringslivet og forsknings-
institusjoner, fortsetter høgskolen å uteksaminere høyt 
kvalifiserte kandidater til en spennende karriere innen IT 
og energi. 
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filM fra ferdiGHetssenteret

Ny HiØ-film: Å studere er ikke bare å sitte 
bøyd over lærebøkene.  
Se video om hvordan  
studentene våre blant 
annet lærer førstehjelp  
på høgskolens flotte  
Ferdighetssenter.

5.076 studenter ved Hiø

Økning i antall studenter: For første gang 
passerer Høgskolen i 
Østfold 5.000 studenter 
på tellingene til Statistisk 
Sentralbyrå.

Prosjekt Hessdalen

Lørdag 14. januar var høgskole  prosjektet 
Hessdalen tema på  
det kjente programmet 
”Norske attraksjoner”  
på NRK1. 

30.01.12 27.01.12 17.01.12 

ofa: Mange 
veier til høyere 
utdanning
Veien til en bachelor, master eller  
doktorgrad skal være smidig. Det er den 
takket være det strategiske sam arbeidet 
mellom de fire utdannings institusjonene 
rundt Oslofjorden.

- Alliansen er med på å gjøre oss mer attraktiv for 
studenter og har utad styrket vår posisjon. Det at vi er 
sam   arbeidspartnere har vært en fordel når midler deles ut 
av departementet, forteller informasjonssjef ved HiØ, 
Tore Petter Engen.

sMidiG sPesialiserinG
Som student på en av høgskolene i alliansen har man 

gjennom OFA tilgang på et bredt spekter av studier. Man 
står også friere til å legge opp sitt eget løp med tanke på 
hvor man ønsker å gjennomføre studiene og hvilke spesi-
aliseringer man ønsker å ta.

- For studentene gir dette en gylden anledning. For 
eksempel kan du ta en bachelor i elkraftteknikk ved HiØ, 
bygge på med en master i mikrosystemteknologi ved 
HiVe og avlegge doktorgrad i mikro- og nanoteknologi på 
samme sted, forklarer Engen.

Opplevelsen av et helhetlig studieløp har blitt ytterligere 
forsterket ved at lærestedene bruker samme nettbaserte 
læringssystemer. Studentene har også tilgang til trådløst 
nett, bygg, IT-support, bibliotek, print- og kopitjenester på 
alle læresteder innen OFA. 

Piloter
- Vårt mål er at det alltid skal finnes overgangsmuligheter. 
Derfor har OFA satt i gang pilotprosjekter for å lage felles 
utdanninger. Først innen teknologi og ingeniørfaget, så 
i lærerutdanningen, og i 2012 kom en pilot innen helse-, 
sosial- og miljøfag på blokka, sier Engen.

OFA mottar støtte fra fylkeskommunene og samarbeider 
tett med næringslivet gjennom advisory boards. I tillegg 
har institusjonene et faglig samarbeid seg i mellom, med 
felles prosjekter innen forskning og utvikling.

Rektor Hans Andreas Blom ved HiØ i samtale med rektor 
Petter Aasen ved HiVe.

oFa

fakta    
oslofjordalliansen (ofa) ble startet i 2007,  
og består av Høgskolen i vestfold (Hive),  
Høgskolen i Østfold (HiØ), Høgskolen i Buskerud 
(HiBu) og universitetet for miljø- og biovitenskap  
på Ås (umB).

samarbeidet har som mål å sikre:
• topp kvalitet på utdanningene
• større mulighet til å velge spesialisering  

for studentene
• større fagmiljø
• sterkere og mer konkurransedyktige  

forskningsmiljøer
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