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Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeideidet ved Høgskolen i Østfold - oppdatert 
informasjon om dokumentasjon, institusjonsbesøk og fremdriftsplan   

Vi viser til tidligere kommunikasjon i sakens anledning, blant annet NOKUTs brev datert 19. mars 2020. Den 

uavklarte situasjonen rundt koronaviruspandemien tidligere i år førte til at det planlagte tilsynet med det 

systematiske kvalitetsarbeidet våren 2020 ble utsatt til høsten 2020. Under følger oppdatert informasjon om 

høstens tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet.  

 

Dokumentasjon  

Ettersending av dokumentasjon  

I tilsynet vurderer den sakkyndige komiteen hvordan institusjonen arbeider systematisk med kvalitet over tid. 

De siste seks månedene skal derfor ikke være avgjørende for dokumentasjonen av dette arbeidet. Likevel kan 

dere ha oppdatert dokumentasjon som er produsert i løpet av vårsemesteret 2020, og som kan opplyse saken.   

Dersom dere ønsker, kan dere sende inn dokumentasjon/rapporter som er utarbeidet denne våren, basert på 

evalueringer og annet kvalitetsarbeid som er gjennomført i henhold til kvalitetssystemet. Vi ønsker ikke å få 
tilsendt enkeltevalueringer fra studenter eller ansatte, men aggregerte resultater på institusjonsnivå og eventuelt 

fra de utvalgte studietilbudene.  

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter NOKUT mottar fra dere, som hovedregel er offentlige, jamfør 

offentlighetsloven (offl.) § 3, og at dokumentasjonen vil bli publisert i NOKUTs offentlige postjournal. Det er 

derfor viktig at det ikke forekommer taushetsbelagte opplysninger eller sensitive personopplysninger i 

dokumentasjonen. Vi gjentar derfor at det som sendes inn, kun skal være dokumentasjon på aggregert nivå.  

 

Forespørsel om ytterligere dokumentasjon fra komiteen  

Det er ikke uvanlig at den sakkyndige komiteen etterspør supplerende dokumentasjon for å kunne vurdere de 

ulike kravene i lov og forskrift. Dette vil ofte være spesifikke dokumenter, for eksempel flere 
studieprogramrapporter, saksfremlegg til strategiske utvalg, fakultets- eller avdelingsrapporter, møtereferater og 

annet. Dette vil vi komme tilbake til etter at komiteen har hatt arbeidsmøte i løpet av høsten 2020.  
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Institusjonsbesøk høsten 2020  

Pandemien er ikke over, og NOKUT følger til enhver tid helsemyndighetenes smittevernråd. Det betyr at 

planlegging av høstens institusjonsbesøk innebærer en del usikkerhet. Vi ser også at det er ulik smittesituasjon i 

de nordiske landene, noe som kan gjøre det vanskelig for de sakkyndige fra Sverige, Danmark og Finland å 

komme seg til de ulike studiestedene.   

For å sikre likebehandling vil vi gjennomføre institusjonsbesøkene på samme måte for alle institusjonene denne 

høsten, uavhengig av geografisk plassering og lokal smittesituasjon. Vi ønsker også at institusjoner i samme 
prosjekt skal kunne dele erfaringer både før, under og etter tilsynsprosessen, og det vil derfor være nyttig at alle 

har tilsvarende erfaringer.  

NOKUT har derfor besluttet at alle institusjonsbesøkene som inngår i tilsynene høsten 2020 (Høyskolen 

Kristiania, Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Østfold og 

Samisk høgskole), gjennomføres digitalt. NOKUT vil være digitalt vertskap, og stå for det tekniske rundt de 
digitale samtalene. Dere må tilrettelegge for at deres ansatte, og studenter, og andre som skal delta, er utstyrt 

med PC og annet utstyr som er nødvendig for å kunne delta i samtalene. Detaljer og tilpasninger rundt det 

praktiske ved det digitale institusjonsbesøket gjøres i samarbeid med kontaktperson ved institusjonen og 

saksbehandler i NOKUT.   

 

Ny fremdriftsplan for høsten 2020 og våren 2021  

Som følge av utsettelsen legger NOKUT opp til følgende fremdriftsplan (med forbehold om forsinkelser og 

uforutsette hendelser):  

• Frist for ettersending av dokumentasjon fra vårens kvalitetsarbeid er 10. september 2020.  

• Det blir digitale institusjonsbesøk hos alle høyskolene, og vi tar utgangspunkt i datoene som allerede er 

bestemt hos hver enkelt.   

• Vi ferdigstiller innstillingene fra de sakkyndige komiteene i løpet av desember 2020 og januar 2021. 
Institusjonene får to ukers frist for å gi tilbakemelding på eventuelle faktafeil.   

• Vi sender ut tilsynsrapportene i løpet av siste halvdel av januar 2021. Institusjonene får fire uker til å 

skrive en offentlig uttalelse til rapporten.   

• Tilsynssaken ved den enkelte institusjon, med rapport fra sakkyndig komité, blir behandlet i NOKUTs 

styre i mars eller april 2021.  

Ta kontakt med Frøydis Maurtvedt (froydis.maurtvedt@nokut.no) dersom dere har spørsmål.   

 

Med hilsen 

 

Aslaug Louise Slette  

fungerende seksjonssjef Frøydis Maurtvedt 
 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert. 
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Mottaker Kontaktperson E-post Adresse Post 

HØGSKOLEN I 
ØSTFOLD 

           postmottak@hiof.no Postboks 700 
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