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1.0 Innledning 
Studiestart er studentenes første møte med høgskolen, hvor hovedmålet er å sikre et best 

mulig mottak av nye studenter gjennom en overordnet og helhetlig koordinering av de ulike 

hovedaktiviteter som omtales i denne rapporten. Studiestart er her definert som åpningsdag 

og påfølgende oppstartsuke. 

Alle aktiviteter bygger opp under sosial og faglig integrering, praktisk informasjon, og 

studieforberedende aktiviteter. 

2.0 Organisering 
Gjennomføring av studiestart innbefatter en rekke aktører og aktiviteter som i sum utgjør det 

totale tilbudet til de nye studentene den første uken. Dette arbeidet går på tvers av ulike 

avdelinger, enheter og nivåer i organisasjonen, og er organisert i ulike grupper med definerte 

ansvarsområder.  

 
2.1 Aktører 
Den organisatoriske hovedinndelingen av aktørene knyttet til studiestart består av 

henholdsvis fagavdelingene, studiestedsadministrasjonene, fellestjenesten, 

studentsamskipnaden og et fadderstyre nedsatt årlig av Studentparlamentet. På 

administrativt nivå er det etablert følgende arbeidsgrupper med tilhørende hovedoppgaver: 

  

1. Studiestartgruppen: Møtegruppe som består av representanter fra 

studiestedsadministrasjonene, inklusive Servicetorget (SSA), markeds – og 

kommunikasjonsenheten (M&K), Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ), 

Studentparlamentet i Østfold (SPiØ), Organisasjonskonsulent for studenter, 

Fadderleder, HiØ VIDERE, Bibliotek, IT-drift og studieenheten. Andre deltakere 

involveres ved behov. Gruppen har ca. 3 møter i vårsemesteret. Hensikten med disse 

møtene er primært informasjonsflyt og koordinering av aktiviteter for å sikre et 

helhetlig opplegg. Gruppen ledes / koordineres av læringsmiljøkonsulent.  

2. Ressursgruppe Studiestart. Denne gruppen består av lokale studiestartkoordinatorer 

ved begge SSA, rådgiver ved M&K og læringsmiljøkonsulent. Hensikten med denne 

gruppen er både å sikre felles program og dele erfaringer og kunnskap på et mer 
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detaljert nivå, samt nyttiggjøre seg erfaringer for videreutvikling på overordnet nivå. 

Møtefrekvens ca. 1 gang i måneden. Gruppen ledes/koordineres av 

læringsmiljøkonsulent.  

3. Lokale arbeidsgrupper Studiestart. Dette er arbeidsgrupper ved respektive SSA som 

ledes og organiseres av lokale studiestartkoordinatorer ved hver campus. Her foregår 

alt det praktiske arbeidet, samt samarbeid og koordinering med fagavdelingene 

knyttet til deres program den første uken. Det er to hovedleveranser som gruppene 

har ansvar for, åpningsdag og studiestartuken. Ytterligere aktører/ressurspersoner 

involveres ved behov. Det gjennomføres løpende møter som en del av ordinær drift.   

4. Studienettredaksjon for Studiestart. Denne gruppen har ansvar for nettsidene knyttet 

til studiestart slik at informasjon til nye studenter sikres gjennom høgskolens digitale 

flater. Ledes og koordineres av nettredaktør. Møtefrekvens og ulike deltakere ved 

behov.  

5. Status- og fremdriftsmøter Fadderstyret: Månedlige oppfølgingsmøter knyttet til 

fadderprogram, budsjett, rekruttering og sponsorer. Ledes av Studentleder, hvor 

organisasjonskonsulent for studentene og læringsmiljøkonsulent deltar. 

  

De lokale studiestartkoordinatorene jobber tett med fagavdelingene for koordinering av 

aktivitetene som disse har ansvar for den første uken. Det gjennomføres også 

informasjonsmøter i forkant av studiestart for gjennomgang av beredskapsrutiner, roller og 

oppgaver for åpningsdagen. 

 

Det gjennomføres i tillegg ROS-analyser for både studiestartarrangementene åpningsdagen 

og fadderuken. Dette ledes av sikkerhet- og beredskapsrådgiver hvor det utarbeides rapporter 

som distribueres til høgskolens kriseteam, samt at rapport for fadderuken presenteres for alle 

faddere gjennom fadderopplæring/fadderseminar i forkant av studiestart. 

 

2.2 Ledelse og økonomi 

Studiestart er ikke definert som et eget ansvarsområde ved HiØ, men som beskrevet over 

består den av ulike arbeidsgrupper og aktører med ansvar for tilhørende delområder. 

Dekanene har hovedansvar for opplegg ved egen avdeling. Studiestedsadministrasjonene har 
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i samarbeid med marked- og kommunikasjonsenheten ansvar for åpningsseremoni.  

Studentparlamentet har ansvar for å etablere et fadderstyre som delegeres ansvar for 

planlegging og gjennomføring av fadderuken med bistand fra studieenheten. 

Studiestedsadministrasjonene har også ansvar for øvrig organisering av studiestart, deriblant 

registrering av nye studenter, informasjonsmøter, stands på studiestedene m.m. 

 

P.t. har markeds- og kommunikasjonsenheten, ledet av informasjonssjef, budsjettansvar for 

studiestart. I tillegg til åpningsseremoni og tilhørende utgifter knyttet til studiestart, inkluderer 

dette også kostnader for gjennomføring av opplæring av faddere (fadderseminar) som 

studieenheten har ansvar for. Som følge av åpningsdag på begge steder fra høsten 2019, er 

ikke årets budsjett harmonisert med den faktiske økningen i utgifter inneværende år.  

Opprinnelig budsjett for 2019 var totalt på 200 000,-, hvor justert budsjett for inneværende år 

er som følger:  

 

Åpningsseremoni   

 Aktivitet/beskrivelse Totalt 
 Artist 70 000 
 Teknikk (lyd, lys og scene) 100 000 
 Bevertning for teknikere 4 000 
 Stoler VIP 10 000 
 Blomster og dekorasjon 15 000 
 DJ 10 000 
 Regn-ponchoer (1000 totalt) 25 000 
 Banner “Velkommen til HiØ” (ca. 8x2 meter) 5 000 
 Røde Kors 5 000 
 Banner "Studiestart HiØ..." 5 000 
 Minifolder med informasjon 15 000 
 Teip 3 500 

Totalt   267 500 

 
Mottak på avdelingene 

  

 Aktivitet/beskrivelse  
 Matpakker (900 stk) (1200 stk) 45 000 
 Benker og bord  
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 T-skjorter  9 000 
 Buttons med navn studieprogram 10 000 
Totalt   64 000 

Fadderopplæring og mottak   
 

 Aktivitet/beskrivelse Begge 
 Transport fadderseminar 5 000 
 Bevertning fadderseminar 20 000 
 Artist/underholdning åpningsdagen 30 000 
Totalt  55 000 

Totalt studiestart  386 500 

 

I tillegg til disse utgiftene har avdeling for Ingeniørfag og avdeling for Helse og velferd 

budsjettert kostnader knyttet til leie av telt for utdeling av lunsj og sosiale treff mellom 

studenter og ansatte på åpningsdagen. Grunnen er at det ikke er lokaliteter på studiested 

Fredrikstad som rommer alle studieprogrammene avdelingsvis. Totale kostnader knyttet til 

dette beløper seg til om lag kr. 65 000 og bør legges inn som en del av totalen når budsjett for 

kommende år skal utarbeides (se avslutning og videre anbefalinger sist i rapporten). 

 

3.0 Innholdet i Studiestart 
Studiestart består av ulike aktiviteter som har til hensikt å bidra til at nye studenter 

integreres på en god måte ved høgskolen. Denne integreringen har både et faglig og sosialt 

aspekt. Måler er at studiestartuken skal bidra til at studentene skal bli kjent med 

medstudenter og lokaler, tilbud og tjenester ved både høgskolen og studentsamskipnaden, 

bli introdusert til respektive fagmiljø/fagfelt og få en oversikt over eget studieprogram og 

dets struktur, få tilgang til kurs i studieteknikk og komme godt i gang med faglig opplegg, 

samt å bli kjent med vertskommunene og deres ulike tilbud og tjenester. 

 

3.1 Endringer i opplegg for 2019 
Som resultat av evalueringen av studiestart 2018, ble det besluttet i faglig ledermøte 

(desember 2018) at åpningsdagen for studiestart inneværende år skulle gjennomføres delt 

og på begge studiesteder. Som resultat av dette ble det foretatt noen endringer i 

programmet for åpningsseremonien, herunder utdeling av studentprisen Laurbærbladet og 
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fadderleders åpningstale. Laurbærbladet deles ut ved en annen anledning, samt at 

fadderleders tale gjennomføres som en del av fadderukens offisielle åpning senere samme 

dag. En naturlig del av et delt åpningsarrangement, er økt involvering av studentbyene og 

respektive vertskommuner, hvor byens ordførere ble invitert til å tale under 

åpningsseremonien. Til sist har det vært et ønske om at studentene møter egen avdeling og 

studenter og ansatte ved eget studieprogram allerede første dag for økt fokus på tilhørighet 

knyttet til faglig og sosial integrering. 

 

3.2 Design og rammer 
Med bakgrunn i ovennevnte beskrivelse av endringer inneværende år, fikk ressursgruppen 

for Studiestart i oppdrag av faglig ledergruppe å utarbeide endelig design og rammer for 

studiestartuken med tilhørende roller og ansvar i organisasjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiested Halden Studiested Fredrikstad Begge studiesteder Fagavdelingene Fadderarrangement

Ukedag Sted Start Slutt Arrangement Formål Detaljer Ansvarlig

Tirsdag Studiested 

Halden

10:00 10:50 Åpningsseremoni Offisiell mottakelse av nye 

studenter

Idrettshallen / 

idrettsplassen

Taler fra rektor, 

direktør, studentleder, 

ordfører. 

Underholdning med 

artist.

SSAH / Marked –

og 

kommunikasjon

11:00 13:00 Mottak på avdelingene 

med lunsj

Sosial og faglig integrasjon

Motivasjon

Tilhørighet

Trygghet

Inkludering

Dekan og respektive 

studieledere

Avdelingene 

utarbeider:

Innhold

Rollefordeling ansatte

Avdelingsledelsen 

(SSA har det 

praktiske 

ansvaret)

13:00 14:00 Åpning av fadderuken med 

underholdning og tale fra 

fadderstyret

Sosialt og nettverk Idrettshallen / 

idrettsplassen

Bruk av eksisterende 

rigg for lyd, lys og 

teknikk

Fadderstyret og 

HiØ

14:00 Tildeling av faddergrupper 

med grilling

Sosialt og nettverk Inndeling i 

faddergrupper avdeling

svis. Servering av 

grillmat.

Fadderstyret og 

HiØ
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Studiested Halden Studiested Fredrikstad Begge studiesteder Fagavdelingene Fadderarrangement

Ukedag Sted Start Slutt Arrangement Formål Detaljer Ansvarlig

Tirsdag Studiested 
Fredrikstad

12:00 12:50 Åpningsseremoni Offisiell mottakelse av nye 
studenter

Høgskoleparken

Taler fra rektor, 
direktør, studentleder, 
ordfører. Underholdning 
med artist

SSAF / Marked –
og 
kommunikasjon

Tirsdag Studiested 
Fredrikstad

13:00 15:00 Mottak på avdelingene med 
lunsj

Sosial og faglig integrasjon
Motivasjon
Tilhørighet
Trygghet
Inkludering

Dekan og studieledere

Avdelingene utarbeider:
Innhold
Rollefordeling ansatte

Avdelingsledelsen 
(SSA har det 
praktiske 
ansvaret)

15:00 16:00 Åpning av fadderuken med 
underholdning og tale fra 
fadderstyret

Sosialt og nettverk Høgskoleparken

Bruk av eksisterende 
rigg for lyd, lys og 
teknikk

Fadderstyret og 
HiØ

16:00 Tildeling av faddergrupper 
med grilling

Sosialt og nettverk Inndeling i 
faddergrupper 
avdelingsvis. Servering 
av grillmat.

Fadderstyret og 
HiØ

Studiested Halden Studiested Fredrikstad Begge studiesteder Fagavdelingene Fadderarrangement

Ukedag Sted Start Slutt Arrangement Formål Detaljer Ansvarlig

Onsdag Studiested 
Halden

09:00 09:45 Informasjonsmøte Studieadministrativ 
informasjon

Studieadministrasjon
Bibliotek
IT-drift

Mulighet for endring

SSAH

10:00 12:00 Mottak på eget 
studieprogram og 
introduksjons-forelesninger

Faglig og sosial integrasjon
Motivasjon
Studiemestring

Seminar
Forelesning
Studentrollen
Akademiske sjangeren

Avdelings-
ledelsen

Onsdag Studiested 
Halden

12:00 Skoleløype Bli kjent med campus og 
tjenestetilbudet

Campus
Bibliotek
SiØ
SSA
+++

Fadderstyret og 
HiØ

16:00 Byløype Bli kjent med 
vertskommunen og dens 
tilbud

Aktiviteter
Tilbud
Velkomstpakker

Halden 
kommune, fadder
styret og HiØ

Studiested Halden Studiested Fredrikstad Begge studiesteder Fagavdelingene Fadderarrangement

Ukedag Sted Start Slutt Arrangement Formål Detaljer Ansvarlig

Onsdag Studiested 

Fredrikstad

09:00 12:00 Informasjonsmøte Studieadministrativ 

informasjon

Studieadministrasjon

Bibliotek

IT-drift

Rullerende x 3:

HELSE (sykepleie), 

VELFERD (arbeids- og 

velferdsfag, barnevern, 

sosialt arbeid og 

vernepleie) og IR

SSAF

Tidsrom 

koordineres av 

SSAF

09:00 12:00 Mottak på eget 

studieprogram og 

introduksjons-forelesninger

Faglig og sosial integrasjon

Motivasjon

Studiemestring

Seminar

Forelesning

Studentrollen

Akademiske sjangeren

Avdelings-

ledelsen

Onsdag Studiested 

Fredrikstad

12:00 Skoleløype Bli kjent med campus og 

tjenestetilbudet

Campus

Bibliotek

SiØ

SSA +++

Fadderstyret og 

HiØ

16:00 Byløype Bli kjent med 

vertskommunen og dens 

tilbud

Aktiviteter

Tilbud

Velkomstpakker

Fredrikstad kom. 

fadder-styret og 

HiØ
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Studiested Halden Studiested Fredrikstad Begge studiesteder Fagavdelingene Fadderarrangement

Ukedag Sted Start Slutt Arrangement Formål Detaljer Ansvarlig

Torsdag Studiested 
Halden og 
Fredrikstad

09:00 12:00 Læringsaktiviteter x 2 timer 
(1 time fri til å besøke 
Torget)

Faglig innhold Tidsrom for besøk av 
Torget koordineres 
mellom avdelingene for 
jevn fordeling i løpet av 
dagen

Avdelings-
ledelsen

09:00 12:00 Torget med ulike aktører, 
også eksterne

Informasjon
Tilbud til studentene
Give-aways

IT - drift
Fadderstyret
Samfunnene
SiØ
SSA
ØKT & NSB

SSA

Torsdag Studiested 
Halden 
og Fredriks
tad

12:00 Lisebergtur Sosialt og nettverk Gøteborg Fadderstyret

Studiested Halden Studiested Fredrikstad Begge studiesteder Fagavdelingene Fadderarrangement

Ukedag Sted Start Slutt Arrangement Formål Detaljer Ansvarlig

Fredag Studiested 
Halden og 
Fredrikstad

09:00 12:00 Læringsaktiviteter x 2 timer 
(1 time fri til å besøke 
Torget)

Faglig innhold Tidsrom for besøk av 
Torget koordineres 
mellom avdelingene for 
jevn fordeling i løpet av 
dagen

Avdelings-
ledelsen

09:00 12:00 Torget med ulike aktører, 
også fagforeningene

Informasjon
Tilbud til studentene
Give-aways

IT - drift
Fadderstyret
Samfunnene
SiØ
SSA
ØKT & NSB
Fagforeningene

SSA

Fredag Studiested 
Halden og 
Fredrikstad

12:00 Olympiade Sosialt og nettverk Idrettsplassen 
studiested Halden

Fadderstyret og 
HiØ

Studiested Halden Studiested Fredrikstad Begge studiesteder Fagavdelingene Fadderarrangement

Ukedag Sted Start Slutt Arrangement Formål Detaljer Ansvarlig

Lørdag Studiested 
Halden og 
Fredrikstad

Temafest Sosialt og nettverk City Scene i Fredrikstad Fadderstyret

Søndag Studiested 
Halden og 
Fredrikstad

Kinodag Sosialt og nettverk Fredrikstad kommune og 
Halden kommune

Fadderstyret, 
vertskommuner og 
HiØ

Lørdag uke 2 Studiested 
Halden og 
Fredrikstad

Konsert Sosialt og nettverk Brygga kultursal i Halden Fadderstyret og HiØ

Torsdag uke 2 Studiested 
Halden

14:30 15:30 Kræsjkurs i 
studieteknikk

Studiemestring og motivasjon Brygga kultursal Studieenheten og 
Student-
parlamentet

Torsdag uke 2 Studiested 
Fredrikstad

14:30 15:30 Kræsjkurs i 
studieteknikk

Studiemestring og motivasjon Blå Grotte Studieenheten og
Student-
parlamentet

Torsdager uke 2 
og uke 3

Studiested 
Halden og 
Fredrikstad

Tiltak for studenter 
med forsinket opptak

Informasjon Opplegg for supplering av 
informasjon til studenter 
med forsinket opptak

SSA
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4.0 Studentenes evaluering  
Alle førsteårsstudenter knyttet til årsstudier, forkurs, bachelor (inkludert tress og y-vei), 

MAGLU og PPU heltid ble tilsendt evalueringsskjema for studiestart via deres e-post adresse 

oppgitt til høgskolen ved opptak. Undersøkelsen ble sendt til totalt 1911 studenter den 

27.08.19, nøyaktig to uker etter åpningsdagen den 13.08.19, med påminnelse den 28.08.19 

og 02.09.19 til de som ikke hadde besvart. Undersøkelsen ble stengt den 03.09.19, en uke 

etter første gangs utsendelse. Totalt gjennomførte 569 studenter undersøkelsen helt eller 

delvis, hvilket gir en svarprosent på 29%.  

 

Med bakgrunn i blant annet delt åpningsdag, er undersøkelsens innhold noe endret 

sammenlignet med tidligere år. Det er også foretatt enkelte endringer knyttet til 

bakgrunnsinformasjon fra respondentene. Dette slik at undersøkelsen i økt grad 

harmonerer med høgskolens reviderte kvalitetssystem og dertil mulighet for å knytte 

evaluering av studiestart opp mot det enkelte studieprogram og ledelsen av disse. Som 

følge av dette vil en direkte benchmark fra tidligere undersøkelser fra 2017 og 2018 i 

begrenset grad være mulig å fremstille her. 

Variabler med færre enn 5 respondenter er trukket ut fra undersøkelsen. 

 

Egne rapporter (krever FEIDE-innlogging) med mulighet for en ulike filtreringer, eksempelvis 

på spesifikke studieprogram, kan fås ved kontakt: tommy.payne@hiof.no 

 
4.1 Bakgrunnsinformasjon 
Figur 1.1.1 viser respondentenes aldersgruppe fordelt på respektive studiesteder, hvor totalt 

71% av studentene er i aldersgruppen opp til og med 25 år. 20% er fra og med 26 år opp til og 

med 35 år. Den siste gruppen på 9% er studenter fra og med 36 år. Studiested Fredrikstad har 

den største gruppen av de yngste studentene, med 6% flere enn i Halden. Figur 1.1.2 gir en 

oversikt på andelen studenter som har flyttet fra hjemstedet sitt for å studere ved HiØ, hvor 

totalt 42% har flyttet hjemmefra. Studiested Fredrikstad har den største gruppen, med 6% 

flere enn Halden. 
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Figur 4.1.1: Aldersgruppe krysset med studiested 

 
Figur 4.1.2: Flyttet fra hjemstedet sitt for å studere ved HiØ krysset med studiested 
 
 

4.2 Informasjon på høgskolens nettsider 
All informasjon knyttet til studiestart er samlet på høgskolens nettsider. Sidene er organisert 

slik at studentene gjennom å velge eget studieprogram på sidene, skal finn tilpasset og 

relevant informasjon tilhørende sitt studium. Nettsidene er derfor en sentral plattform for at 

nye studenter skal bli kjent med hvilke rammebetingelser som gjelder knyttet til å være ny 

student og dertil få tilstrekkelig informasjon og oversikt før og under studiestart. 

Svaralternativene vet ikke og ikke relevant for meg er tatt vekk fra utvalget. 
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Figur 4.2.1: Funnet nødvendig informasjon på høgskolens nettsider 

 
 
4.3 Tilfredshet om ulike forhold ved studiestart 
Studentene har besvart ulike vurderingsspørsmål knyttet til opplevelsen av forskjellige 

forhold ved studiestart. Det er benyttet skala (1) svært uenig, (2) uenig, (3) verken eller, (4) enig, 

(5) svært enig. Det er utarbeidet figurer som viser gjennomsnittsskår filtrert på enten 

studiested eller studieprogram (rapport for alle variabler kan fås utarbeidet på programnivå 

ved henvendelse). Variablene (6) vet ikke og (7) ikke relevant / deltok ikke utgår fra 

beregningene. 

 

 

Figur 4.3.1: Jeg fikk tilstrekkelig med informasjon om åpningsdagen i forkant av studiestart 
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Figur 4.3.2: Jeg synes registrering fungerte bra (første dag i Fredrikstad / andre dag i Halden) 

 

 

Figur 4.3.3: Jeg synes tildeling av faddergruppe fungerte bra på åpningsdagen 
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Figur 4.3.4-1: Jeg opplevde avdelingens mottak / opplegg på åpningsdagen som positivt - 

studieprogram Halden (studieprogram med færre enn 5 respondenter er tatt ut) 

 



15 

 

Figur 4.3.4-2: Jeg opplevde avdelingens mottak / opplegg på åpningsdagen som positivt - 

studieprogram Fredrikstad (studieprogram med færre enn 5 respondenter er tatt ut) 

 

 

Figur 4.3.5: Min totalopplevelse av åpningsdagen var god 
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Figur 4.3.6-1: Jeg synes de sosiale / faglige samlingene i regi av avdelingen onsdag, torsdag og 

fredag i oppstartuken har bidratt til at jeg har blitt raskere integrert på mitt studie – 

studieprogram Halden (studieprogram med færre enn 5 respondenter er tatt ut) 
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Figur 4.3.6-2: Jeg synes de sosiale / faglige samlingene i regi av avdelingen onsdag, torsdag og 

fredag i oppstartsuken har bidratt til at jeg har blitt raskere integrert på mitt studie – 

studieprogram Fredrikstad (studieprogram med færre enn 5 respondenter er tatt ut) 

 

 

 

Figur 4.3.7: Jeg opplevde «Torget» med ulike stands den første uken som et positivt tilbud 

 

 

Figur 4.3.8: Jeg opplever så langt å ha fått tilstrekkelig informasjon knyttet til faglige forhold 
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Figur 4.3.9: Jeg opplever så langt å ha fått tilstrekkelig informasjon knyttet til administrative 

forhold 

 

 

Figur 4.3.10: Jeg opplever at overgangen til høyere utdanning så langt har gått bra 

 

 

Figur 4.3.11: Jeg opplever å ha fått god hjelp av høgskolens ansatte dersom jeg har hatt behov 

for det 

 

 

Figur 4.3.12: Jeg har allerede rukket å bli kjent med andre studenter på studieprogrammet mitt 
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Figur 4.3.13-1: Jeg opplever tydelige forventninger til hvilken arbeidsinnsats som kreves av meg 

på mitt studie - studieprogram Halden (studieprogram med færre enn 5 respondenter er tatt 

ut) 
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Figur 4.3.13-2: Jeg opplever tydelige forventninger til hvilken arbeidsinnsats som kreves av meg 

på mitt studie - studieprogram Fredrikstad (studieprogram med færre enn 5 respondenter er 

tatt ut) 
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Figur 4.3.14-1: Jeg opplever at det faglige opplegget på mitt studieprogram har kommet i gang 

raskt nok - studieprogram Halden (studieprogram med færre enn 5 respondenter er tatt ut) 
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Figur 4.3.14-2: Jeg opplever at det faglige opplegget på mitt studieprogram har kommet i gang 

raskt nok - studieprogram Fredrikstad (studieprogram med færre enn 5 respondenter er tatt ut) 
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Figur 4.3.15-1: Jeg opplever å allerede ha fått en god nok oversikt over det fagområdet jeg 

studerer - studieprogram Halden (studieprogram med færre enn 5 respondenter er tatt ut) 
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Figur 4.3.15-2: Jeg opplever å allerede ha fått en god nok oversikt over det fagområdet jeg 

studerer - studieprogram Halden (studieprogram med færre enn 5 respondenter er tatt ut) 

 

 

 

Figur 4.3.16: Jeg opplever alt i alt å ha blitt tatt godt imot som ny student ved HiØ 

 
 
4.4 Deltakelse og vurdering av fadderuken 
Fadderuken er for mange studenter et viktig og sentralt tiltak i forbindelse med studiestart. 

Informasjon om deltakelse og vurdering av innhold og organisering fremkommer i figur 4.4.1 – 

4.4.10. I vurderingsspørsmålene er det benyttet skala (1) svært uenig, (2) uenig, (3) verken eller, 

(4) enig, (5) svært enig. Variablene (6) vet ikke og (7) ikke relevant/deltok ikke utgår fra 

beregningene. 30% av studentene opp til og med 25 år deltar ikke på noen av 
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fadderarrangementene, samtidig som dette tallet er 76% fra aldersgruppen fra og med 36 år. 

Videre er det bare 17% av studentene som har flyttet hjemmefra for å studere ved HiØ som 

ikke deltar, mens tilsvarende er 50% av studentene som ikke har flyttet hjemmefra. 44% av 

studentene ved studiested Halden og 28% av studentene ved studiested Fredrikstad deltok 

ikke på noen fadderarrangement. Knyttet til vurdering av innhold og organisering av 

fadderuken, viser figur 4.4.4 benchmark/utvikling fra de to foregående år (da disse 

spørsmålene har vært like de tre siste årene), med en økning på mellom 0,2 og 0,3 på alle 

variablene. Variabelen knyttet til organisering av fadderuken får lavest skår med 3,5, mens i 

hvilken grad fadder har utført sin rolle på en god måte har fått høyest skår med 4,1. 

Fadderstyret har de siste årene hatt et økt fokus på å komme i kontakt med nye studenter før 

studiestart, hvor figur 4.4.5 viser en økning på at 5% flere av studentene har blitt kontaktet av 

en fadder enn de to foregående år. Videre er studentenes ønske om å selv bidra til neste års 

fadderuke en mulig indikator på deres opplevelse og holdning til fadderuken, hvor 6% flere av 

studentene har svart at de ønsker å bidra. 

 

 

Figur 4.4.1: Deltakelse på fadderarrangement, krysset med tre ulike alderskategorier 

 

 

Figur 4.4.2: Deltakelse på fadderarrangement, krysset med variabelen «har flyttet fra hjemstedet 

for å studere ved HiØ»  
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Figur 4.4.3: Deltakelse på fadderarrangement, krysset med studiested 
 

Figur 4.4.4: Vurdering av innhold og organisering av fadderuken 
 
 

 
Figur 4.4.5: Ble kontaktet av en fadder før studiestart 
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Figur 4.4.6: Kunne tenke seg å bidra i neste års fadderuke 
 

4.5 Andre innspill og tilbakemeldinger fra studentene  
I tillegg til lukkede spørsmål i evalueringen, har det også vært åpne spørsmål med tekstfelter 

hvor studentene har hatt mulighet til å komme med kvalitative tilbakemeldinger i tilknytning 

til foregående temaer og utfyllende informasjon knyttet til disse. I det følgende presenteres en 

oppsummering av de mest gjennomgående forhold som studentene gir tilbakemelding om. 

 

4.5.1 Tilbakemelding om informasjon på høgskolens nettsider 
• Ønske om tilgjengelige kart over campus  

• Uoversiktlige litteraturlister. Prioritert pensum i starten. 

• Dårlig organisert/struktur over timeplaner. Mange opplever timeplaner flere ulike 

steder hvor disse ikke harmonerer (utfordring at ikke alle studenter har tilgang til 

Canvas fra første dag?) 

• Generelt vanskelig å finne frem på høgskolens nettsider 

 
4.5.2 Tilbakemeldinger vedrørende åpningsdagen, innspill til hvordan høgskolen kan ta 
imot nye studenter enda bedre til neste år og andre kommentarer, innspill og 
tilbakemeldinger vedrørende fadderuken 
 
• Fadderregistrering tok langt tid for enkelte. Flere køer for raskere håndtering 

• Ikke blande studenter fra ulike studieprogram i samme faddergruppe 

• Ønske om å få tildelt og møte faddergruppe før åpningsseremoni 

• Utfordrende å både delta på sosiale fadderarrangement og samtidig ha for mye faglig 

opplegg første uken 

• Tilpasset fadderopplegg/sosiale arrangement for de eldre studentene 

• En del faddere som hadde for mye fokus på fest/alkohol og for lite fokus på at 

studentene skal bli kjent med hverandre 

• For lenge å vente på fadderopplegget åpningsdagen 
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• En del som ikke mottok invitasjon til faddergrupper på Facebook  

 

4.5.3 Eventuelle årsaker til å ikke delta i fadderuken 
• Forpliktelser som familie, jobb og barn 

• Alder 

• Økonomi 

• For mye innhold relatert til fest 

• Lang reisevei  

 
4.5.4 Andre innspill 
• Forutsigbarhet knyttet til organisering er spesielt viktig for studenter med jobb og 

familie ved siden av studier 

• Ønske om bedre kollektivtilbud 

• Ønske om mer målrettet informasjon (f.eks. epost/SMS) før studiestart 

• Generelt veldig mange gode tilbakemeldinger fra fornøyde studenter knyttet til både 

ansatte og faddere 

 

4.5.5 Innspill fra BUDDYer på Akademi for scenekunst 

Studiestedsadministrasjonen i Fredrikstad har mottatt et eget evalueringsnotat fra studenter 

som bidratt som BUDDYer for nye studenter ved Akademi for scenekunst.  En sentral 

tilbakemelding fra disse omhandler et ønske om økt inkludering av disse studentene i det 

ordinære studiestartprogrammet. Dette både i forhold til språk og kultur, hvor det også gis 

tilbakemelding knyttet til behov for økt synlighet av akademiet om en del av høgskolen. 

 

4.6 Oppsummering av studentenes evaluering 
Studentene har generelt funnet nødvendig informasjon på høgskolens nettsider i tilknytning 

til studiestart, hvor hele 93% fant nødvendig informasjon om åpningsdagen. Likevel gis det en 

del tilbakemeldinger om at nettsidene er vanskelig å finne frem på, men først og fremst 

knyttet litteraturlister, timeplaner og undervisningsrom.  

 

Knyttet til totalopplevelsen av åpningsdagen, gir studentene en gjennomsnittlig skår på 4 av 

5. Tilsvarende skår gis knyttet til registrering, mens tildeling av faddergruppe ligger en del 
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lavere, og da spesielt for studiested Halden med en gjennomsnittsskår på 3,1 hvor studentene 

blant annet opplevde unødvendig mye kø og mangelfull organisering. Når det gjelder deres 

opplevelse av avdelingenes mottak/opplegg på åpningsdagen, varierer dette mye mellom de 

ulike studieprogrammene, med skår mellom 3,3 og 4,5, hvor totalt snitt for alle studieprogram 

ved studiested Fredrikstad er 0,6 høyere enn for totalt snitt ved studiested Halden. 

Studentene blir også bedt om å vurdere i hvilken grad de sosiale/faglige samlingene i regi av 

avdelingen gjennom studiestartuken har bidratt til å bli raskere integrert på eget 

studieprogram, hvor tendensene i stor grad ser ut til å sammenfalle med ovennevnte variabel 

knyttet til opplegget deres på åpningsdagen.  

 

Videre bes studentene også å vurdere i hvilken grad de opplever tydelige forventninger til 

hvilken arbeidsinnsats som kreves på sitt studium, i hvilken grad det faglige opplegget har 

kommet i gang raskt nok, samt i hvilken grad de allerede har fått en god oversikt over sitt 

fagområde. Også her vurderer studentene de ulike studieprogrammene forskjellig, fra skår på 

2,9 til 4,6, hvor tilsvarende gjennomsnittsskår på institusjonsnivå varierer mellom 3,9 og 4,1.  

 

Torget med ulike stands, faglig og administrativ informasjon og opplevelse av å ha fått god 

hjelp av høgskolens ansatte ved behov, ligger alle med en skår mellom 3,8 og 4,2, hvor 

opplevelsen av at overgangen til høyere utdannings så langt har gått bra, har fått en 

gjennomsnittsskår på 4,0. I hvilken grad studentene allerede har rukket å bli kjent med andre 

studenter på studieprogrammet sitt, har fått skår på 4,0 ved studiested Halden og 4,2 ved 

studiested Fredrikstad. 

 

I overkant av 70% av studentene er under 26 år, og om lag 40% har flyttet fra hjemstedet sitt 

for å studere ved HiØ. Disse studentene er de som har høyest deltakelse i fadderuken. 

Tilfredsheten blant studentene som deltar i fadderuken har økt, hvor forbedringen knyttet til 

disse først og fremst handler om organisering av faddergruppene slik at de kommer sammen 

med studenter fra samme studieprogram. Å være i en faddergruppe med studenter som de 

ikke studerer sammen med, oppleves som mindre meningsfullt for videre kontakt. En del av 

disse rapporterer også om for mye fokus på fest og alkohol blant fadderne.  
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De som ikke deltar i like stor grad i fadderuken, er den eldre gruppen med studenter, og da 

studenter som har forpliktelser som familie, barn og jobb. Årsaken til at de ikke deltar, knytter 

seg både til nevnte forpliktelser, men også et begrenset kollektivtilbud og arrangementer med 

mye fokus på fest. Flere studenter problematiserer også at det er utfordrende å både delta i 

fadderuken samtidig med at det faglige opplegget starter opp parallelt.  

 

En oppsummerende vurdering hvor studentene bes vurdere i hvilken grad de opplever alt i alt 

å ha blitt tatt godt imot som ny student ved HiØ, ligger gjennomsnittsskår på institusjonsnivå 

på 4,3 av 5,0.  

 

5.0 Ansattes evaluering 
Det ble sendt ut e-post med lenke til evalueringsskjema til alle ansatte den 21.08.2019. 

Undersøkelsen ble avsluttet 03.09.2019 med totalt 204 respondenter. Totalt opplevde 94% av 

respondentene å få tilstrekkelig med informasjon om åpningsdagen i forkant av studiestart. 

Videre oppgir 79% av respondentene at de var tilstede på åpningsdagen, hvor det varierer 

mellom 50% til 97% på fagavdelingene. Totalopplevelsen gis en skår på 4,4 av 5,0, med 

variasjoner mellom 3,7 og 4,7. Ved studiested Fredrikstad ble det gjennomført et 

oppstartsseminar på åpningsdagen for alle ansatte. Knyttet til vurderingen om hvorvidt dette 

opplevdes som positivt, er gjennomsnittsskår på 4,4 av 5.0. Avslutningsvis ble det også stilt 

spørsmål om i hvilken grad de fagansatte mener at de sosiale/faglige samlingene i regi av 

avdelingen under studiestartuken bidrar til at studentene blir raskere integrert på sitt 

studium, gis det en gjennomsnittsskår på 3,9 av 5,0 med variasjoner mellom avdelingene på 

3,1 til 4,8. 

 

Knyttet til øvrige tilbakemeldinger via undersøkelsens tekstfelter, presenteres i det følgende 

en oppsummering av de mest gjennomgående forhold som de ansatte gir tilbakemelding om. 

 

• Ønske om mer samlet informasjon knyttet til åpningsdagen, samt oversikt over 

hvilken informasjon studentene allerede har fått sentralt 

• Ønske om artist rettet mer mot målgruppen yngre studenter 

• Tilfredshet med delt studiestart  
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• Noe dårlig lyd på åpningsseremonien 

• Det avdelingsvise opplegget bør markeres som obligatorisk (en del som trodde dette 

var en del av fadderuken) 

• Egne sosiale samlinger for hvert enkelt studium 

• Avdelingenes/studieprogrammenes opplegg den første uken bør defineres tydeligere 

(mål og innhold). Noe vanskelig balansegang mellom fadderopplegg sent på kvelden 

og faglig opplegg neste morgen 

• Registrering tok noe lang tid 

• Avfallsfraksjon for pant åpningsdagen 

• Avdelingenes organisering av arbeidstid; enkelte ansatte som hadde andre gjøremål 

åpningsdagen 

 

 

6.0 Studiestartgruppenes egenevaluering 
I det følgende beskrives studiestartgruppenes samlede egenevaluering av studiestart basert 

på egne erfaringer med organisering, planlegging, gjennomføring og evalueringer. 

 

Studiested Fredrikstad: 

• Koordineringsrollen ble delt mellom to studiekonsulenter i SSAF, der én hadde 

ansvaret for åpningsdagen og én for studiestartuken. Dette fungerte veldig bra, men 

denne type samarbeid er avhengig av et tett og godt samarbeid for at det skal fungere. 

Selv om ansvaret var delt, hadde begge god innsikt i og oversikt over hverandres 

arbeidsoppgaver.  

• Samarbeid med fagavdelingene gikk veldig bra. Vi opplevde godt engasjement, og ble 

invitert inn i mange ulike fora for å presentere innhold i studiestart og svare på 

spørsmål etc. 

• TEAMS som planleggingsverktøy var oversiktlig og fungerte også på tvers av campus.  

• Registrering i Fredrikstad foregikk i kantina (HV) og i Galleriet i Smia (IR). 

Registreringen foregikk på papir. Dette fungerte i store trekk bra. Vi vil vurdere til neste 

år å redusere tiden fra 2 timer til 1.5 timer, samt gjøre noen mindre justeringer på 

køordninger. Registrering for IR vil vi vurdere å flytte fra Galleriet til klasserom. Det er 
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også viktig å fortsette diskusjonen på gode digitale registreringsløsninger. Vi vil også 

vurdere om administrasjonen skal gjennomføre fadderregistreringen. 

• I Fredrikstad tok fagavdelingene kostnadene på leie av telt da det ikke er lokaliteter 

innendørs til å romme alle. Det bør vurderes hvorvidt dette skal inngå i 

studiestartbudsjettet. 

• Plassering av scenen i høgskoleparken var vellykket. 

• Godt samarbeid mellom Værste og HiØ i forbindelse med arrangementet. 

• Ansatte i Fredrikstad har spesielt kommentert på hvor hyggelig det var med en egen 

kick-off for ansatte. Dette bør videreføres til neste år. 

 

Studiested Halden: 

• Det var en studiekonsulent som var prosjektansvarlig. Det ble satt sammen en lokal 

arbeidsgruppe som fordelte oppgaver. Hele studieteamet bidro. Dette fungerte godt. 

Det gikk mye tid til detaljplanlegging, noe som det vil bli mindre av i neste runde da vi 

kan se tilbake på årets arrangement. Det anbefales også videre å ha én ansvarlig og en 

lokal arbeidsgruppe. Denne bør ikke nødvendigvis kun bestå av ansatte fra 

studieteamet, da dette teamet ble mye opptatt med oppgaver knyttet til studiestart i 

en periode det også er mye henvendelser. 

• TEAMS ble benyttet som arbeidsverktøy, hvor alle oppgaver som skulle gjennomføres 

ble lagt inn under “Arbeidsoppgaver” for å sikre videreføring til neste år. TEAMS 

fungerte godt som verktøy for lokal arbeidsgruppe, ressursgruppa og på tvers av 

studiestedene.  

• Fagavdelingene fikk ansvar for faglig program på respektive avdelinger etter 

åpningsseremonien og resten av åpningsuka til gitte tidspunkt. Vi hadde møte med 

dekaner og fikk tilsendt ønsker over hvordan de ulike avdelingene ønsket å benytte 

tidsrommet (ute/inne/samlet/inndelt på studieprogram osv.). Deretter jobbet vi mye 

med romkabalen og fikk plassert alle etter ønske inne etter åpningsseremonien. 

• Logistikken på åpningsdagen fungerte godt. Vi lagde kart hvor rom og studieprogram 

ble markert, hadde verter som viste vei og loset halvparten av studentene inn 

gjennom hovedinngangen (ØSS som skulle videre til gymsal) og den andre halvparten 
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opp bibliotekstrappa. Det ble ingen “kork” og alle var inne på respektive rom etter 

planlagt program.  

• Avdelingene/dekanene meldte tilbake at åpningsdagen var vellykket og at de ønsker å 

gjøre det samme neste år, med noen justeringer.  

• Bord og benker sammen med gratis kaffe fra kantina i forbindelse med 

åpningsseremoni var vellykket, men vi anbefaler å plassere dette på asfalten ved 

varemottaket slik at alle kan stå samlet foran scenen. Plassering av scene var foran 

biblioteket var vellykket og bør gjentas.  

• Registrering ble gjennomført dag 2 (onsdag). Informasjon om at det er 

registreringsplikt kom ikke tydelig nok frem. Dette må vises på flere steder enn i 

timeplanen. Teksten i timeplanen må også endres slik at det tidsrommet for 

registrering og tidsrommet for informasjonsmøtet kommer tydelig frem. Konsekvenser 

for å ikke møte til registrering må fremkomme i opptaksbrevet da dette praktiseres 

ulikt ved studiestedene. 

• Informasjonsmøter dag 2 (onsdag) med filmvisning var vellykket. Informasjonsfilmen 

som ble laget av studenter på studieprogrammet internasjonal kommunikasjon fikk 

mange positive tilbakemeldinger. Dette gjorde at studiekonsulentene kunne holde 

informasjonsmøter på flere rom samtidig og var en veldig fin måte å informere 

studentene på (sammen med informasjon fra studiekonsulentene). En slik film bør 

også vises neste år og ligge synlig på våre studiestartsider. Det bør lages en tilsvarende 

film for studiested Fredrikstad. 

• Vi var godt bemannet under åpningsdagen. Antall verter bør videreføres. Det var egen 

brannvaktsansvarlig og egen parkeringsansvarlig, dette fungerte godt.  

• Det var et godt samarbeid mellom Statsbygg og HiØ i forbindelse med arrangementet. 

• Kick-off for ansatte bør arrangeres i Halden på lik linje som i Fredrikstad. Ansvaret for 

dette arrangementet bør ligge hos fagavdelingene i samarbeid med velferdskomiteen. 

 

Evaluering fra lokal arbeidsgruppe i Halden på detaljnivå ligger i TEAMS. 

 

Felles for begge studiesteder: 

• Vi ønsker å diskutere hvorvidt det skal serveres lunsj neste år 
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• Det kommenteres både fra studenter og ansatte på valg av artist. Arbeidsgruppen 

ønsker at også dette kunne vært en del av gruppens ansvar å booke en artist, gjerne i 

diskusjon med fadderstyret slik at man sikrer en artist som treffer målgruppen. 

• Torget bør kun holdes én dag på hvert studiested, f.eks. torsdag i Halden og fredag i 

Fredrikstad. 

 

7.0 Avsluttende kommentarer og videre anbefalinger 
Denne rapporten har beskrevet både organisering, gjennomføring og evaluering av 

studiestart. Informasjonsgrunnlaget er basert på så vel evalueringer fra både studenter og 

ansatte, som erfaringer fra sentrale aktører knyttet til beskrevne arbeidsgrupper. Årets 

studiestart har gjennomgått betydelige endringer fra de siste årene, og da spesielt med tanke 

på åpningsdag og økt involvering fra fagavdelingene den første uken. I grove trekk har 

gjennomføring fungert tilfredsstillende, og både studenter og ansatte har i stor grad evaluert 

studiestart 2019 som positivt. Det er likevel rom for forbedringer, hvor det basert på denne 

rapporten gis en oppsummering av områder som ressursgruppen anbefaler tas med inn i 

(forbedrings)arbeidet for studiestart 2020.  

 

Organisering: 

• Det anbefales at dagen organisering med en felles studiestartgruppe og ressursgruppe 

på tvers av begge studiesteder, samt lokale arbeidsgrupper med direkte samarbeid / 

dialog med fagavdelingene, formaliseres med respektive roller i organisasjonen.  

• Budsjett og budsjettansvar for studiestart revideres med bakgrunn i regnskap for 2019. 

At budsjettansvar i dag ligger hos informasjonssjef synes lite hensiktsmessig, hvor det 

bør defineres en prosjektleder som også har det totale budsjettansvar. 

Ressursgruppen anbefaler at dette legges til vedkommende som også har 

koordineringsansvar for studiestart på tvers av begge studiesteder med tilhørende 

ansvar for koordinering, fremdrift og samarbeid. I praksis er det læringsmiljøkonsulent 

som har dette ansvaret i dag. 

• Opptakskontoret bør i økt grad involveres i arbeidet med studiestart, og da primært 

knyttet til møttregistrering og suppleringsopptak. Ansvar for møttregistrering og 

suppleringsopptak må avklares tydelig i forkant av studiestart og det må foreligge 
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klare rutiner for hvordan man skal registrere møtt/ikke møtt. Det må også ses på felles 

rutiner for trekk av studieplass for studenter som ikke møter registreringsdagen. For 

studier med ventelister er dette et kritisk punkt. Det er ønskelig at det gjøres en 

vurdering på om det er hensiktsmessig at studiestartkoordinatorene sitter med dette 

ansvaret. 

• Det bør vurderes om hvorvidt høgskolen skal overta ansvaret for gjennomføring av 

fadderregistrering 

• Det påbegynte arbeidet i 2018 knyttet til digitalisering av studentregistreringen bør 

gjenopptas med mål om økt brukervennlighet og effektivitet. Dette bør også sees i 

sammenheng med studentkort og mulighet for automatisering av dette gjennom 

selvbetjeningsautomater. 

• Fadderstyret bør i økt grad tilstrebe å ikke etablere faddergrupper på tvers 

studieprogram da studentene uttrykker behov for å bli kjent med studenter de skal 

studere sammen. Fadderstyret bør også se på hvordan de kan bidra til økt inkludering 

av studentene på Akademi for scenekunst. 

 

Nettsider og informasjon: 

• Det er ønskelig med en gjennomgang i samråd med nettredaksjonen knyttet til 

brukervennlighet på studiestartsidene med bakgrunn i evaluering fra nye studenter 

(“finner du frem på sidene våre”) 

• Det bør vurderes en ressursside for alle ansatte med samlet informasjon om 

studiestart på tvers av studieprogrammene 

• Det bør tas en gjennomgang av rutiner knyttet til publisering av timeplaner og 

litteraturlister. Enkelte studenter opplever at timeplaner publiseres i ulike kanaler, 

samt at litteraturlister ikke er oppdaterte tidlig nok i forkant av studiestart. 

 
Mål og innhold: 

• Mål og innhold for avdelingenes opplegg i studiestartuken bør videreutvikles. 

Tilbakemeldinger fra studenter og ansatte omkring ulike forhold bør tas med i 

videreutviklingen av disse dagene, samtidig som evalueringer viser til dels store 

variasjoner.  
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• Jfr. punktet over, foreslås det at avdelingene ser på mulighet for å etablere en felles 

arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling knyttet til mottak av nye studenter og 

utvikling av opplegg. Her bør en se eventuelle tiltak i sammenheng med innholdet i 

Studieforberedende uke og mulighet for at dette overtas / integreres som en del av 

avdelingenes mottak. 

• Mange av studentene fra 26 år og oppover deltar ikke på arrangementer i regi av 

Fadderuken. Det er ulike årsaker til dette, samtidig som mange studenter uttrykker et 

behov for økt sosial kontakt med medstudenter. Dette behovet bør det jobbes videre 

med for å imøtekomme, hvor både videreutvikling av Fadderuken og avdelingenes 

opplegg knyttet til faglige / sosiale samlinger kan være mulige arenaer, hvor det bør 

jobbes for å gjøre dette til et etablert og integrert tiltak i studiestartuka. Det bør også 

jobbes med å tydeliggjøre overfor studenter hvor viktige disse samlingene er, for 

eksempel gjennom kommunikasjon via timeplan, e-post og nettsider. 

 


