
Stillingsbeskrivelse - rektor 

https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/lederhandbok/rekruttering/stillingsbeskrivelser/rektor/ 
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Stillingsbeskrivelse - dekan 

https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/lederhandbok/rekruttering/stillingsbeskrivelser/dekan/ 
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Stillingsbeskrivelse - høgskoledirektør 

https://www.hiof.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/lederhandbok/rekruttering/stillingsbeskrivelser/hogskoledirektor/ 
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Mandat for faglig ledermøte entet fra: https://www.hiof.no/om/organisasjon/ledelsen/faglige-
ledermoter/mandat/
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-
Godkjent av rektor: 29.06. 2016 

Ansvarsområder 
- Det sentrale FoU utvalget skal være et koordinerende og rådgivende organ for faglig ledelse 

i saker som gjelder forskning og utvikling, kunstnerisk så vel som faglig. 
- Utvalget skal støtte rektor i arbeidet med å fastsette høgskolens målsettinger og langsiktige 

satsninger innenfor FoU/KU og arbeide for at høgskolens FoU/KU mål blir nådd. 
- Utvalget skal holde seg informert om og gi råd om avdelingenes FoU/KU virksomhet. 
- Utvalget skal komme med anbefalinger om hvordan høgskolen best kan disponere de 

strategiske midler som avsettes til å støtte høgskolens FoU/KU arbeid. 
- Utvalget skal fremme tiltak for internasjonalisering av høgskolens FoU/KU virksomhet. 
- Utvalget skal fremme tiltak for motivering, skolering og veiledning innen FoU/KU-

virksomheten. 
- Utvalget skal være høringsinstans når det gjelder FoU-relevante høringer på institusjonsnivå. 
- Utvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til styrket samarbeid og nettverksbygging internt, og 

med FoU/KU miljøer nasjonalt og internasjonalt. 
- Utvalget skal ajourholde høgskolens forskningsetiske retningslinjer og bidra til at de ansatte 

følger disse. 
- Utvalget skal gi råd i forbindelse med kategorisering av vitenskapelige publikasjoner. 

Sammensetning 

- FoU-leder fra hver fagavdeling/Akademi for scenekunst 
- En studentrepresentant  
- En stipendiatrepresentant 
- En representant fra biblioteket  
- En representant fra internasjonalt kontor 
- En rådgiver fra forskningsadministrasjonsenheten 

Utvalget ledes av rektor eller prorektor. Nestleder velges av og blant utvalgets medlemmer. 
Forskningsadministrasjonsenheten har ansvar for møteinnkalling og oppfølging av saker. 
Forskningsdirektøren møter i utvalget. 

Arkiv: Innkalling og referat fra FoU-utvalgets møter skal legges på intranettet og sendes til arkiv 

Generelle retningslinjer for alle utvalg 

Samarbeid med andre utvalg 
- Det skal gjennomføres fellesmøter mellom utvalgssekretærer/-ledere i sentrale utvalg, 

minst ett hvert semester. 
- Ved planlegging av fagdager/kurs/seminar skal andre utvalg (sentrale og lokale) informeres 

tidlig i planleggingsfasen, og mulighet for samarbeid med andre utvalg undersøkes og 
etterstrebes. 

- Referat fra utvalgsmøtene skal distribueres til/gjøres kjent for andre utvalg (sentrale og 
eventuelt lokale). 
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Ivaretagelse av studentrepresentanter 
- Nye studentrepresentanter skal tilbys et felles opplæringsseminar for utvalgsarbeid ved 

oppstarten av hvert studieår. Dette vil også være tilgjengelig for ansatterepresentanter.   
- Studenter skal ved tiltredelse få tilbud om en samtale med leder/sekretær for innføring i det 

aktuelle utvalgets ansvarsområde og arbeidsform. 
- Studentrepresentanter som har deltatt aktivt i utvalgsarbeidet skal få tilbud om attest når 

de trer ut av utvalget.  

 

Funksjonsbeskrivelse  
- Alle nye representanter skal få en funksjonsbeskrivelse. 
- Funksjonsbeskrivelsen skal inneholde informasjon om forventninger til deltagelsen. 
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Nettside om funksjonsbeskrivelse for emneansvarlig 

https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/undervisning/emneansvarlig/ 
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Nettside om programtillitsvalgte 

https://www.hiof.no/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/programtillitsvalgte/ 
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Studentmedvirkning i kvalitetsarbeidet 

https://www.hiof.no/studier/studentmedvirkning-i-kvalitetsarbeidet/ 
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Nettside hvor ansatte finner sin rolle og hvordan de skal bidra i rapporteringsarbeidet 

Hentet fra: https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/emne-og-programevaluering/ 
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Nettside om implementering av kvalitetssystemet på rektoratets blogg 

https://blogg.hiof.no/rektorat/2019/09/03/nytt-kvalitetssystem-for-utdanning/#more-426 
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Nettside om Seksjon for pedagogisk utvikling og læring (PULS)  

https://www.hiof.no/om/organisasjon/administrasjonen/organisasjons-og-tjenesteutvikling/puls/mer-
om-seksjonen/ 
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PULS` mandat og kjerneområder 

PULS er forkortelse for Pedagogisk Utviklings og LæringsSenter.  

- og undervisningskvalitet ved å: 

stimulere til samarbeid innenfor undervisning, formidling, utvikling og forskning
bidra til økt bruk av digitale verktøy og medier i utviklingen av HiØs studieprogrammer og
undervisningstilbud.

Denne rapporten tar utgangspunkt i PULS sine fire kjerneområder; 

Kompetanseutvikling
Studiekvalitet
Høgskolepedagogisk forskning og utvikling
Samarbeid og nettverksbygging.

Våren 2016 la PULS fram et strateginotat for perioden 2016-2018 der PULS sitt mandat og kjerneområdene er 
nærmere omtalt. Strateginotatet er presentert for høgskolens ledergruppe og er forankret der.  

Bakgrunnen for det nevnte strateginotatet er blant annet begrunnet med de satsingsområdene i strategisk 
plan som berører høgskolepedagogiske aktiviteter. Dette gjelder i særlig grad pedagogisk bruk av digitale 
verktøy som følger opp virksomhetsmål om «å utvikle pedagogiske metoder og studiemodeller med digitale 

utdanningsmodeller med digitale løsninger som tilbys både i fleksible studietilbud og studiestedsbaserte 
-2018, s. 12-13).  

Strateginotatet ligger nederst på denne siden: https://blogg.hiof.no/puls/ 

Våren 2019 vil PULS revidere sitt nåværende strateginotat i tråd med Høgskolens stratigeiske plan for 2019- 
2022. 

Bemanning 
I studieåret 2018  2019 har bemanning vært som følger; 

Hanne Røising, leder (100% stilling)
Arild Flobak (100% stilling)
Anne Skumsnes (60% stilling)
Roar Pettersen (ca. 20% stilling)
Petter Mathisen (20% stilling)
Jan Erik Dahl (40% engasjementsstilling fra 1.mai - 1. november 2018)
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Bemanningen i PULS studieåret 2018 - 2019 

2 ubesatte, faste fagstillinger 

Våren 2017 lyste vi ut en fast stilling i PULS. Vi fikk inn 10 søknader. Av disse gikk fire til kommisjonsvurdering 
og tre ble vurdert som kvalifisert for stillingen. Den ene av de tre trakk seg. To ble innkalt til intervju, en ble 
innstilt  men takket nei. Denne stillingen ble derfor ikke besatt.  

Stillingen ble utlyst på nytt høsten 2018. Denne gangen fikk vi 5 søkere hvorav tre gikk til 
kommisjonsvurdering. To av disse ble vurdert som kvalifisert for stillingen, hvorav den ene trakk søknaden. 
PULS innstilte den andre søkeren, men i ansettelsesutvalget ble den sakkyndige rapporten ikke godkjent og vi 
fikk av den grunn ikke foretatt noen ansettelse. Vi har ikke fått vite begrunnelsen for dette.  

Våren 2019 sa Anne Skumsnes opp sin stilling. Denne var planlagt utlyst over påske, men er foreløpig 
 

PULS har nå to ubesatte, faste fagstillinger hvor av den ene midlertidig er besatt ut mars 2020. Den andre 
 

For vitenskapelige stillinger innen fagfeltet universitets- og høgskolepedagogikk er det et stort 
rekrutteringsproblem. Nettverket for universitets- og høgskolepedagogikk beskriver dette som en krise i 
sektoren, og for PULS sin del er det å få besatt disse stillingene den største utfordringen vi har for tiden. 

Ny fast stilling som førstekonsulent/rådgiver innen medieproduksjon og digital undervisningsstøtte 
I forbindelse med opprettelse av nytt læringsstøttesenter, lyste vi ut en ny, fast stilling som 
førstekonsulent/rådgiver inne medieproduksjon og digital læringsstøtte. Det kom inn 10 søkere. Seks av disse 
var til intervju og tre ble innstilt, hvorav en søker trakk søknaden. Vi regner med at stillingen vil være besatt 
til studiestart 2019. 
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Kompetanseutvikling 

Studium i høgskolepedagogikk og digitale utviklingsformer 
Studiet har hatt 17 studenter dette studieåret, alle interne. Med unntak av Akademiet for scenekunst har alle 
avdelinger sendt deltakere. Studieopplegget har gått over 10 måneder og bestått av 4 fysiske samlinger med 
til sammen 8 dager og 4 webinarer i møteverktøyet Adobe Connect. Aktiviteten i studiet er tett knyttet til 
studentenes undervisningserfaringer. Dette gjenspeiles i arbeidskrav og mappebidrag som har til hensikt å gi 
studentene muligheter til å videreutvikle sin egen undervisningspraksis. Canvas brukes aktivt og eksemplarisk 
i studiet, der prinsipper om det omvendte klasserom, blended learning og studentaktivitet vektlegges. Studiet 
har et prosessuelt fokus der oppgaver følger aktiviteter igjennom studieåret, for å så å ende opp i en 
eksamensmappe som sensureres avslutningsvis. Se studieplan 
Studiet blir får god evaluering av deltakerne. 

Canvas; Avslutning av prosjektet, etablering av Canvas ressursgruppe, workshops og kurs 
Høsten 2018 ble Canvas innført som høgskolens digitale læringsplattform (LMS) etter et år med pilotering 
studieåret 2017-2018.Implementering av ny læringsplattform har vært organisert som et prosjekt med oppstart 
våren 2017 og avlsuttet desember 2018. Hanne Røising og Arild Flobak ledet prosjektet.  

I forbindelse med implementeringen, ble det høsten 2018 opprettet en Canvas ressursgruppe med følgende 
mandat: 

Det primære målet for gruppa er å tilrettelegge for god pedagogisk bruk av Canvas.
Gruppa skal være en koordinerende enhet for saker relatert til Canvas ved HiØ.
Gruppa holder seg orientert om nyheter / ny funksjonalitet i Canvas og bidrar til at disse gjøres kjent.
Gruppa skal ta stilling til tredjepartsløsninger for vår felles installasjon - og eventuelt for

tredjepartsløsninger ved den enkelte avdeling
Hvert medlem følger spesielt opp behov for og anvendelse av tredjepartsløsninger ved "sin" avdeling.

Gruppen har hatt medlemmer fra alle avdelingene (med unntak av Akademiet for scenekunst) og ledet av PULS. 

Les mer om Canvas ressursgruppe  

Canvas ressursgruppa har organisert og tilbudt workshops ved studiestart høst 2018 og vår 2019. Gruppa har også 
tilbudt kurs innenfor temaene; 

Oppgaver og tilbakemeldinger
Videosystemet Arc
Testverktøyet Quizzes next

Kursene ble tilbudt på begge studiesteder og med overføring via Adobe Connect. 

Les mer om kursene  
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Høgskolepedagogisk forskning og utvikling 
På grunn av bemanningssituasjonen som er beskrevet tidligere i rapporten, har det ikke vært mulig for PULS å 
prioritere egne forskningsprosjekter. Dette er en aktivitet vi ønsker å gi høyere prioritet i vårt videre arbeid. 
Forskning i tilknytning til det planlagte læringssenteret vil være aktuelle forskningsområder for PULS  og 
gjerne i samarbeid med fagavdelingen.  

Aktivitetene knyttet til implementering av ny læringsplattform i regi av Canvas ressursgruppe er forøvrig å 
betrakte som høgskolepedagogisk utvikling. Det samme er samtlige arbeidskrav i studiet i praktisk 
høgskolepedagogikk. Her jobber deltakerne med video i undervisning, bruk av video som feedback på 
studentarbeider, kollegaveiledning og pedagogiske utviklingsprosjekter der digitale verktøy og medier inngår 
som et sentralt element. Studieåret 2018-2019 ble det utviklet til sammen 5 pedagogiske utviklingsprosjekter 
som ble presentert på avslutningssamling i studiet. Prosjektene ble dokumentert i form av postere og paper 
med følgende temaer; 

Digitalt Agora; Casebasert utvikling av tverrfaglig kompetanse
Bruk av video til kunnskapsformidling; Studenters opplevde nytteverdi i tre ulike situasjoner
Hvordan opplever studenter at flipped classroom fremmer studentaktive læringsmetoder
Podcast som læringsverktøy; Forslag til et kartleggings- og læringsverktøy
En utprøving av et spørsmålsbasert undervisningsdesign basert på Quiz

Samtlige temaer er relevante for tilbudet som læringsstøttesenteret skal inneha og deltakerne bør betraktes 
som ressurspersoner for disse temaene. 

Etableringsprosjektet for læringsstøttesenteret dette studieåret - og den planlagte driften fra og med høsten 
2019 er aktiviteter der høgskolepedagogisk utviklingsarbeid inngår som et naturlig element. Dette er 
nærmere beskrevet i neste avsnitt 

Etablering av læringsstøttesenter 
Høsten 2017 etablerte studiedirektøren en arbeidsgruppe som skulle utrede behovet for et 
læringsstøttesenter til støtte for undervisningspersonalet ved HiØ. Gruppen leverte sin rapport i mars 2018. 
Gruppen var sammensatt av én person fra IT-drift og én representant fra hver av fagavdelingene. PULS bidro i 
gruppen med én person; Arild Aase Flobak.  
Arbeidgruppens rapport. 

På bakgrunn av arbeidsgruppens rapport ble det gitt mandat til et etableringsprosjekt i august 2018. Også der 
bidro PULS med Arild Aase Flobak på 40% basis. 

Per Bisseberg fra IT-drift var prosjektleder fra start. I løpet av høsten 2018 ble imidlertid Bisseberg syk og 
Arild Aase Flobak overtok som prosjektleder fra 28. Mar 2019. Fra 1. april 2019 fikk PULS tilført Håkon Naasen 
Tandberg. Tandberg skal også i stor utstrekning delta i prosjektet fram mot studiestart. 
Etableringsprosjektets mandat. 

Etableringsprosjektet hadde mangelfull framdrift høsten 2018, blant annet på grunn av sykdom. 
Våren 2019 er det også problemer med fremdriften, i hovedsak knyttet til lokaliseringsproblemer ved begge 
campus. Medio mars 2019 fremmet IT-direktøren og konstituert biblioteksjef et forslag om å etablere 
læringsstøttesenteret i bibliotekets lokaler i Halden i stedet for A2-042 som planlagt.  
IT-Drift og biblioteket hadde et ønske om å gjøre endringer slik at de to funksjonene kunne etablere en felles 

-
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det være gunstig å etablere læringsstøttesenteret i samme arealer.  
Det er innhentet forslag til innredning fra en arkitekt. Lysforholdene i biblioteket gjør at det må lages et 
endret forslag fra arkitekten. Ved studiested Fredrikstad er det også innhentet forslag til endringer i 
biblioteket, men der er endringene mer omfattende og vil ikke realiseres dette året.  

Tiden det har tatt å utrede med arkitektene og den tiden det vil ta å gjennomføre bygningsmessige endringer 
gjør at det er klart at senteret vil ikke stå ferdig i sine tiltenkte lokaler til studiestart i august 2019. 
Etableringsprosjektet har imidlertid satt som ambisjon at vi skal kunne levere støtte til 
undervisningspersonalet allikevel, om enn i midlertidige lokaler, og muligens med et noe redusert tilbud fra 
start. 

Studiekvalitet  
Prosjektgruppe for utvikling av kvalitetssystemet  
I studieåret har Anne Skumsnes deltatt i den sentrale arbeidsgruppen for å utarbeide forslag til et helhetlig 
kvalitetsystem. Arbeidet har til nå blitt ledet av kvalitetsrådgiver og har bestått av deltakere fra både fag og 
administrasjon på alle nivåer i organisasjonen.  Kvalitetsarbeidet ble konkretisert til seks felt: Rekruttering og 
inntak, Studieprogram, Læringsmiljø, Undervisning, Resultat og Relevans. For alle områdene har en kommet 
med forslag til mål, aktiviteter og ansvarlig i organisasjonen. PULS har i særlig grad kommet med forslag 
knyttet til læringsmiljø og studieprogramkvalitet. Dette er et omfattende arbeid som pågår fortsatt. Forslaget 
skal legges fram for styret på møtet i juni 2019. 

Studieforberedende uke  
Fra 2013 har høgskolen tilbudt søkere en ukes kurs der ulike perspektiver på hva det vil si å være student 
tematiseres. Siden starten har mellom 70 og 100 søkere deltatt årlig. Foruten en presentasjon av høgskolens 
ulike studier (frist for endelig valg av studie har ikke gått ut på dette tidspunktet), står tema som kompetanse 
i å kommunisere godt, skrive fagtekster og samarbeide på timeplanen. Arbeidet foregår dels i plenum, dels i 
gruppesekvenser med veileder. Den siste dagen legges gruppenes arbeider fram. Anne Skumsnes bidro med 
innholdet i to av dagene, bl.a. når akademisk skriving og samhandling sto på programmet. 

Kurs for studentassistenter  
Høgskolen i Østfold har en utstrakt bruk av studentassistenter. Dette er en virksomhet som i liten grad er 
underlagt formaliteter utover en avtale om omfang og innhold for den enkelte assistent. Det er hovedsakelig 
studenter i 2. og 3.året i bachelorutdanninger, eller studenter på masterstudier som innehar denne 
funksjonen overfor førsteårsstudenter.  I samarbeid med rådgiver Tone Skråning ved 
Studiestedsadministrasjonen i Halden, ble det høsten 2018 og våren 2019 avholdt 3 kurs á 3 timer for 
studentassistenter som ønsket oppfølging. Tema var hovedsakelig kommunikasjon og veiledning knyttet 
skriftlige oppgaver. Anne Skumsnes hadde undervisningen. Ca. 45 studentassistenter deltok i de tre 
samlingene og programmet ble vurdert som nyttig og relevant av deltakerne. 

Faglunsj på HV 15.-mai  om undervisningsopptak  
LUKU ved avdeling for helse og velferd arrangerte en «undervisningslunsj» for sitt personale der tema var 
videoopptak for bruk i undervisning. PULS stilte med Anne Skumsnes og Arild Flobak. 
Det var et 45 min. langt program, fordelt på 30 min. foredrag og 15 min. diskusjon. Det var rundt 20 

deltagere tilstede og responsen var god. 
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Fagdag om god undervisning 13.november  
Den 13. november inviterte Utvalg for utdanningskvalitet (UKU) og Læringsmiljøutvalget (LUKU) til 
en fagdag om god undervisning. Programmet var en blanding av foredrag og workshops knyttet til 
bruk av digitale verktøy i undervisning. Anne Skumsnes deltok i planleggingen av fagdagen og ledet 
plenumsdelen. 

Fagdag om god undervisning 

Samarbeid og nettverksbygging 

Deltakelse i møter og utvalg 

INTERNE MØTER 

Utvalg for utdanningskvalitet (UKU): Anne Skumsnes sitter som fast medlem
Styringsgruppa for digital undervisning: Hanne Røising sitter som fast medlem
Canvas-prosjektet/ Canvas ressursgruppe: Arild Flobak og Hanne Røising (delt ledelse)
Prosjektgruppe for nytt kvalitetssystem: Anne Skumsnes
Møter i studieseksjon

NASJONALE MØTER 

Nettverkssamling om veiledning i teknologirike omgivelser på Lesvos: Hanne Røising
UNIT sitt prioriteringsråd for undervisningsstøtte: Hanne Røising
Pedagogisk bruk av Canvas (Nasjonal koordinering  UNIT): Hanne Røising
Årsmøte i nettverket Universitets- og høgskolepedagogikk 3.-4.april (Ålesund): Hanne Røising
Stiftelsesmøte uformelt nasjonalt nettverk av undervisnings-støttemiljøer. 24.okt. UiB Arild Flobak
UNIT sin AV-konferranse Tromsø 28-29 nov Arild Flobak

-30. nov Arild Flobak
Universellforum ved UiA. Om universell utforming. 8. nov. Arild Flobak

-9 okt. Arild Flobak

DELTAKELSE PÅ KONFERANSER/SEMINARER/ FESTIVALER 

Jubileumsseminar  UNIPED 40 år 26. september : Hanne Røising
Webinarfestivalen NTNU 6.-7. november: Anne Skumsnes, Arild Flobak og Hanne Røising,
Læringsfestivalen  NTNU  6.-7. mai: Arild Flobak

Oppsummering og særlige utfordringer 
Bemanning - på kort og lang sikt 
Inntil vi får besatt de to ledige fagstillingen, er vi ikke i stand til å løse alle de oppgavene PULS er satt til. De 
samlede aktivitetene kan oppsummeres som følger: 
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Tilbud om praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsmetoder (15 studiepoeng)
Oppstart og drift av nyetablert læringsstøttesenter (Høgskolens aktivitetsplan, tiltak 10)
Oppgaver beskrevet i nytt kvalitetssystem (Høgskolens aktivitetsplan, tiltak 2)
Oppgaver knyttet til nytt meritteringssystem (Høgskolens aktivitetsplan, tiltak 1)
Kollegabasert veiledning (Høgskolens aktivitetsplan, tiltak 4)
Kompetansehevende tiltak i tilknytning til digital kompetanse (Høgskolens aktivitetsplan, tiltak 11)

Å få bemanningen på plass vil ha førsteprioritet. Dernest vil vi prioriterer gjennomføring av Studium i praktisk 
høgskolepedagogikk og digitale undervisningsmetoder samt oppstart og drift nytt læringsstøttesenter. 

I tillegg til å få bemanning på plass i forhold til dagens utfordringer, må det også legges bemanningsplaner på 
litt lengre sikt. 

Nåværende alderssammensetning blir en utfordring i løpet av 5  10 år. Avhengig av hva PULS er og skal være 
ser vi også at flere nye stillinger i tilknytning til det nyetablerte læringsstøttesenteret vil være aktuelt 

Nytt mandat for PULS 
PULS vil legge fram for høgskolens ledelse et revidert mandat i tråd med Høgskolens strategiske plan 
(revidert) og handlingsplan.  

PULS sin kjernevirksomhet er og skal fortsatt være å bidra til undervisningsstøtte og kompetanseheving av 
pedagogisk virksomhet overfor høgskolens vitenskapelige ansatte. Dette fordrer organisatorisk og faglig 
nærhet til faglig ledelse; det vil si rektor, dekaner, studieledere og programansvarlige. Vi mener derfor 
Høgskolen på nytt bør vurdere om ikke PULS bør organiseres i faglig linje og ikke som en del av det 
administrative organisasjonskartet.  

Høgskolepedagogisk forskning 
PULS bør bidra til høgskolepedagogisk forskning i relevante fagområder for universitets  og 
høgskolepedagogikk. Dette skal være en prioritert oppgave framover. Det har ikke vært mulig for oss å 
prioritere egen forskning de seneste årene da vi har hatt store oppgaver i tilknytning til digitale 
utviklingsprosjekter, innføring av ny læringsplattform og etableringsprosjekt for læringsstøttesenteret. 
Fagansatte i PULS bør bidra til forsking og formidling på lik linje med andre vitenskapelig ansatte ved HiØ. 
Dette skal derfor prioriteres i årene framover.  

Nye oppgaver for PULS ; Merittering og kollegaveiledning 
I Høgskolens planlagte meritteringsordning er PULS tiltenkt oppgaver. Som nevnt i vår høring i saken mener vi 
de tiltenkte oppgavene bør være i tilknytning til rene faglige, pedagogiske oppgaver som veiledning og 
gjennomføring av kursvirksomhet. Meritteringsordningen krever gode støttefunksjoner som dette. 
Informasjon og ansvar for kunnskapsnettverket bør ligge hos HR som er systemeier. 

PULS er også tiltenkt oppgaver i forhold til aktiviteter rundt kollegaveiledning. 

Oppgaver i tilknytning til disse områdene krever god faglig kompetanse og bemanning i PULS. I utlysning av 
nye stillinger vil fokusere på disse oppgavene. 

541



PULS-rapport 2018-2019 

PULS-rapport 2018 - 2019 9

Nytt læringsstøttesenter 
Hvor stor aktivitet det nye læringsstøttesenteret skal ha, avhenger av bemanning og kompetanse. Pr. I dag 
legger PULS inn ca. 2 stillinger til disse oppgavene. I tillegg skal fagavdelingene bidra med ressurser i form av 
stillingsressurser. I etableringsprosjektet har det vært utfordringer knyttet til å få dette på plass. Den første 
arbeidsgruppa foreslo 50% stillingsressurs fra hver fagavdeling. Pr. I dag har vi 20 % eller mindre fra 
avdelingene. Bemanning og kompetanse i tilknytning til læringsstøttesenteret bør kontinuerlig vurderes. 

. 

Oversikt over aktuelle lenker 
Arbeidsgruppens rapport (=Forprosjektets sluttrapport) 
https://www.hiof.no/for-ansatte/prosjekter/leringsstottesenter/ 

Canvaskurs høst 2018 
https://www.hiof.no/for-ansatte/prosjekter/canvas/canvas-kurs-hosten-2018/ 

Canvasprosjektet 
https://www.hiof.no/for-ansatte/prosjekter/canvas/ 

Canvas ressursgruppe; Mandat og sammensetning 
https://www.hiof.no/om/organisasjon/administrasjonen/fellesadministrasjonen/puls/canvas---
ressursgruppe/ 

Etableringsprosjektet - Læringsstøttesenter 
https://www.hiof.no/for-ansatte/prosjekter/leringsstottesenter/ 

Fagdag om god undervisning 
https://www.hiof.no/for-ansatte/aktuelt/arrangementer/2018/fagdag-om-god-undervisning.html 

PULS-strategi 2016  2018 (nederst på siden) 
https://blogg.hiof.no/puls/ 

Studieplan i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer 2018  2019 
https://www.hiof.no/studier/programmer/hped-dig-studium-i-praktisk-hogskolepedagogikk-og-digitale-
undervisningsformer/ 
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Utlysning av midler til pilot-prosjekt undervisningsopptak  

https://www.hiof.no/for-ansatte/prosjekter/prosjekt-fleksibel-utdanning/pilot-prosjekt-
undervisningsopptak-2015/utlysning-av-midler-/ 
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Læringsstøttesenteret 

https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/lss/ 
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Hentet fra:  

https://www.hiof.no/for-ansatte/aktuelt/arrangementer/2018/fagdag-om-god-undervisning.html 
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Hentet fra: 

https://www.hiof.no/for-ansatte/aktuelt/arrangementer/2019/fagdag-om-internasjonalisering.html
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Hentet fra:  

https://www.hiof.no/for-ansatte/aktuelt/arrangementer/2019/fagdag-om-utdanningsledelse.html
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Hentet fra: https://www.hiof.no/for-ansatte/aktuelt/aktuelle-saker/2019/
utlysning---utdanningskvalitetsprisen-2019.html 
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Hentet fra: https://www.hiof.no/for-ansatte/aktuelt/aktuelle-saker/2019/nominerte-til-
formidlingsprisen-2019.html 
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Nettside om Forskningsprisen 

https://www.hiof.no/for-ansatte/aktuelt/aktuelle-saker/2019/nominerte-til-forskningsprisen-2019.html 
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Hentet fra: https://www.hiof.no/for-ansatte/aktuelt/aktuelle-saker/2019/laurberbladet-2019.html  
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Saksliste UKU 4.november 2019
1. Godkjenning av referat fra forrige møte 20.09.2019

2. Digitale og studentaktive læringsformer (Alternativ tittel: Hvordan få studenter til

å bli så gira på faget sitt at de jobber som tullinger med det på fritiden? Hvordan

gjøre studenter så engasjerte at studiet deres trenger inn i blodet på dem?), ved

høgskolelektor Mari Kjos Hellum som underviser på bachelorstudiet Internasjonal

kommunikasjon ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag.

3. Status for høgskolens meritteringsordning for gode undervisere, ved

seniorrådgiver Tone Kjersem

4. Orientering om hvordan Avdeling for helse og velferd har arbeidet med å få

opp antall studenter som reiser på utveksling, ved prodekan Kirsti Lauvli

Andersen

5. Evaluering av Laurbærbladet og forslag om å kåre «Årets student» fra 2020

etter modell fra OsloMet, ved prorektor Annette Veberg Dahl og kvalitetsrådgiver

Hedvig Bergem

6. Arbeidsgruppene for internasjonalisering orienterer om status for sitt arbeid,

ved studiedirektør Frid Sandmoe og rådgiver Laila Fagerdal

7. Forslag til UKUs innspill til høgskolens aktivitetsplan og budsjett for 2020, ved

kvalitetsrådgiver Hedvig Bergem

8. Orientering om nominasjoner til Utdanningskvalitetsprisen 2019 og

sammensetning av priskomiteen, ved kvalitetsrådgiver Hedvig Bergem

9. Status for tilsyn med kvalitetsarbeidet ved HiØ, ved prorektor Annette Veberg

Dahl, studiedirektør Frid Sandmoe og kvalitetsrådgiver Hedvig Bergem

10. Studiebarometeret 2019, ved kvalitetsrådgiver Hedvig Bergem

11. Nytt fra programutvalgene, ved studieledere

12. Eventuelt
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Referat fra møte i Utdanningskvalitetsutvalget 04.11.2019 

 

Til stede: Annette Veberg Dahl, Frid Sandmoe, Jo Høkedal, Pea Hov, Anne-Lise Eng, Hanne Schou 
Røising, Kirsti Lauvli Andersen, Håkon Naasen Tandberg, Rita Duesund, Laila Anita Fagerdal, Maria 
Barth Rugland, Fahad Faisal Said, Hedvig Maria Bergem, Monica Lind Kristiansen, Tone Kjersem, 
Mari Kjos Hellum og Hege Marie Gundersen (referent) 

Forfall: Marit Eriksen 

 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte 20.09.2019 

Referatet ble godkjent. 

 

2. Digitale og studentaktive læringsformer  
(Alternativ tittel: Hvordan få studenter til å bli så gira på faget sitt at de jobber som tullinger med 
det på fritiden? Hvordan gjøre studenter så engasjerte at studiet deres trenger inn i blodet på 
dem?) 

Høgskolelektor Mari Kjos Hellum som underviser på Bachelorstudium i internasjonal 
kommunikasjon (BIK) ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag med studenter var til stede 
og snakket om temaet over. Studenter ved BIK deltar i prosjekter utenom undervisningen, gjerne 
på fritiden og i helger. Formålet med dette er at studentene skal anvende teori i praksis. 
Studentene har for eksempel fått ansvar for sosiale medier i BIK-studiet. Studentene ser nytteverdi 
av å engasjere seg med tanke på arbeidslivet som venter etter endt studium. 
Mari Kjos Hellum er opptatt av å inkludere studentene, og å gi de ansvar og tillit, og mener at dette 
har overføringsverdi til alle studier. 

Eksempler på prosjekter som studentene jobber med er: Sosiale medier for studiet: BIK-bloggen og 
BIK-studiets Facebook-side, historiefortellingsprosjektet (podkast), holder kurs: «Podkast for 
dummies». Studentene ved BIK kan være behjelpelige med å lage podkast, historiefortelling, osv. 
for andre studium, og låner ut sitt podkast-utstyr så langt det er kapasitet. 

 

3. Status for høgskolens meritteringsordning for gode undervisere 

Seniorrådgiver ved HR-enheten Tone Kjersem presenterte status for høgskolens 
meritteringsordning for gode undervisere (link til nettside: https://www.hiof.no/for-
ansatte/ansettelsesforhold/karriere-kompetanseutvikling/undervisning-
forskerstillinger/pedagogisk-merittering/).  

Høgskolens meritteringsordningen er vedtatt av høgskolestyret. Det er lagt ut informasjon om 
ordningen på høgskolens nettside (se link over), men det er ikke sendt ut informasjon om dette 
enda da siden ikke er helt ferdig. Nettsiden skal ferdigstilles i samarbeid mellom HR og PULS. Målet 
er at informasjonen på nettsiden skal være lettlest og oversiktlig, og det skal være enkelt å søke 
frem den informasjonen det er behov for.  
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Meritteringsordningen skal lyses ut hvert annet år. Søknadsfristen blir satt ½ år frem i tid. Det 
kreves mye arbeid i søknadsperioden av søkeren. Søkeren skal blant annet lage en pedagogisk 
mappe. Det vil bli gitt tilbud om et søkerseminar.  

Erfaringsmessig fra andre institusjoner er det ikke så mange søknader i året, og ved HiØ håper man 
at meritteringsordningen blir attraktivt for undervisere. Det er ingen karantenetid, og derfor full 
mulighet til å søke neste gang om en ikke når gjennom første gang. Det vil bli gjort en sakkyndig 
vurdering av søknadene. 

 

4. Orientering om hvordan Avdeling for helse og velferd har arbeidet med å få opp antall 
studenter som reiser på utveksling 

Prodekan Kirsti Lauvli Andersen presenterte hvordan Avdeling for helse og velferd har arbeidet 
med å få opp antall studenter som reiser på utveksling. PowerPoint-presentasjonen blir sendt med 
som vedlegg i e-posten sammen med referatet. Avdeling for helse og velferd har gode tall for 
studentutveksling, derfor var de invitert til å presentere arbeidet.  

Avdelingen har mange profesjonsutdanninger, som gir strenge rammer og føringer for praksis. 
Etter avdelingens omorganisering i 2017, ble internasjonalisering lagt til prodekan for utdanning. 
Det ble opprettet et internasjonalt team for helse og velferd.  

Veien så langt:  
Målrettet studentarbeid: Avdelingen gjør et målrettet arbeid ut mot studentene. De har erfart at 
studentene aldri kan få for mye og for tidlig informasjon. Avdelingen har derfor blant annet 
allerede ved studiestart stått i kantinen og informert om utveksling. Studenter som utveksler i 
minimum 3 måneder til et land utenfor Europa får et økonomisk tilskudd på kr. 5.000,-. 
Avtaler: Avdelingen har gått gjennom avtaleporteføljen, og jobber med å få flere 
partnerinstitusjoner i Europa. De bruker aktivt kontakter og nettverk. Ved partnerbesøk legger 
avdelingen vekt på å være gode verter. De opplever at mange studenter ønsker å reise til Afrika.  
Ansattmobilitet: Avdelingen stimulerer til, og sender ansatte på utveksling. Det genererer til en 
holdning om at utveksling er viktig og bra. 

Veien fremover: 
Avdelingen jobber med nye studieplaner for sine studier, og ønsker å ha et engelskspråklig emne 
for hvert studium. Det er viktig å kunne fagterminologier på et annet språk enn norsk. Det jobbes 
med å skaffe flere praksisavtaler; det er kamp om praksisplassene som allerede finnes. Lokalt 
Buddy-team: det er ønske om å ha noen flere buddyer. Bra bo-tilbud for innkomne studenter er 
viktig. Utveksling er tema i studiesamtaler med førsteårsstudentene. Avdelingen jobber med flere 
«stunt» om internasjonalisering, og mer bruk av sosiale medier. Det arbeides med en 
beredskapsplan for studenter som inn- og utveksler. Avdelingen har vært pådriver for synliggjøring 
av internasjonalisering på HiØ sine nettsider og i studieplaner.  

Maria Barth Rugland (studentrepresentant i UKU) ved Avdeling for helse og velferd opplever at 
avdelingen har vært synlige for studentene i forhold til utveksling. Hun presiserte at det kan være 
forhold (økonomi, barn, osv.) som gjør at studenter ikke har mulighet til å utveksle. Avdelingen 
tilbyr også et to-ukers opphold i Europa gjennom et Europeisk utvekslingsnettverk, som gjør at 
flere kan han muligheten til å reise ut/utveksle. 
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5. Evaluering av Laurbærbladet og forslag om å kåre «Årets student» fra 2020 etter modell fra 
OsloMet, ved prorektor Annette Veberg Dahl og kvalitetsrådgiver Hedvig Bergem  

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen har foreslått å kutte ut Laurbærbladet, og å kåre «Årets 
student» i stedet. Argumentet er at det er vanskelig å kåre en vinner av Laurbærbladet fordi de 
nominerte er sterke kandidater innen ulike fagområder. Utkast til «Årets student» ved HiØ var lagt 
ved innkallingen til møtet. Lenke til informasjon om «Årets student» ved OsloMet finnes her: 
https://student.oslomet.no/arets-student. Denne prisen ønskes delt ut for å belønne engasjement 
for å gjøre utdanningskvalitet bedre. UKU diskuterte om Laurbærbladet skal legges ned. Det var 
delte meninger til dette blant UKUs medlemmer. Innspill som kom frem under diskusjonen er listet 
opp under: 

- Kan ett Laurbærblad per avdeling være en idé? 
- Ønsker begge prisene: Både Laurbærbladet og «Årets student». Argument: Dette er to ulike 

priser. 
- Anbefaler å innføre «Årets student». Man bør ta en runde til før det landes på at 

Laurbærbladet legges ned.  
- «Årets student» er en ny pris, ingen erstatter for Laurbærbladet.  
- Å motta prisen «Årets student» kan skape videre engasjement. Man må ikke ha topp-

karakter for å få denne prisen, slik som Laurbærbladet.  
- Laurbærbladet kan deles ut per avdeling. Avdelingene kan ha noen 

områder/satsingsområder som de ønsker å fokusere på. Forslag om at prisen(e) utdeles på 
vitnemålsseremoni, eller på åpningen av studieåret ved hvert studiested. Avdelingen bør 
da være ansvarlig for utdeling. 

- Dersom UKU legger ansvaret for Laurbærbladet til avdelingene; fare for at prisen «dør ut». 
For å unngå dette: UKU kan være med og gi midler til prisen. 

Konklusjon: UKU anbefaler å starte med å dele ut prisen for «Årets student». UKU bør ikke dele ut 
Laurbærbladet, men denne prisen kan deles ut avdelingsvis, der ansvaret for å forvalte prisen 
legges til avdelingene. Dersom det blir bestemt at avdelingene skal dele ut Laurbærbladet bør de 
også vurdere kriteriene for prisen.  

 

6. Arbeidsgruppene for internasjonalisering orienterer om status for sitt arbeid, ved 
studiedirektør Frid Sandmoe og rådgiver Laila Fagerdal 

Som en oppfølging av fagdag om internasjonalisering med fokus på studentutveksling som UKU 
arrangerte vårsemesteret 2019, har det blitt etablert to arbeidsgrupper: 

Arbeidsgruppe 1 skal se på arbeidsfordeling mellom Internasjonalt kontor og avdelingene. 
Arbeidsgruppens representanter: 

- Kirsti Lauvli Andersen, Prodekan utdanning, Avdeling for helse - og velferdsfag 
- Andrew John Thomas, Førsteamanuensis og internasjonal koordinator, Avdeling for 

lærerutdanning 
- Karin Helene Anker Rasch, Seniorrådgiver og teamleder studier i Halden 
- Ellen Høy-Petersen, Seniorrådgiver og teamleder Internasjonalt kontor 

(arbeidsgruppeleder), Studieseksjonen  
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På grunn av den pågående omorganiseringen ved HiØ, har arbeidet i denne gruppen blitt utsatt 
slik at vi først ser nærmere på intern organisering i Studieenheten. 

Arbeidsgruppe 2 skal foreslå en strategisk plan for  
a) hvordan utveksling kan tilrettelegges i studieplaner 
b) hvordan utveksling framstilles i studieplaner på nettsidene  
c) hvordan partnerinstitusjonene presenteres på nettsidene.  

Mandatet til arbeidsgruppa har blitt utvidet til også å inkludere en tiltaksplan, jfr. tiltak 13 i 
Aktivitetsplanen ««Vurdere og foreslå relevante tiltak for å øke internasjonalisering i utdanningen 
på institusjonsnivå, herunder fullføre tiltaksplan for å øke antall utvekslingsstudenter med særlig 
fokus på Erasmus+». 

Arbeidsgruppens representanter:  

- Marit Eriksen, Studieleder, Avdeling for lærerutdanning 
- Rita Duesund, Studieleder, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 
- Jörg Werner Kirchhoff, Førsteamanuensis og internasjonal koordinator, Avdeling for helse - 

og velferdsfag 
- Laila Fagerdal, Rådgiver Internasjonalt kontor (arbeidsgruppeleder), Studieseksjonen 

Arbeidsgruppe 2 tar sikte på å presentere en rapport/tiltaksplan til behandling i UKU-møtet 29. 
november. 

 

7. Forslag til UKUs innspill til høgskolens aktivitetsplan og budsjett for 2020 

Kvalitetsrådgiver Hedvig Bergem presenterte Planarbeid 2020  utkast til innspill fra 
Utdanningskvalitetsutvalget (UKU). Dokumentet var sendt ut på e-post i forkant av møtet.  

UKU har kuttet i antall forslag til aktivitetsplanen, fordi det har vært lite gjennomslag for 
forslagene som har vært levert inn tidligere. HiØ v/styret ønsker en mindre omfattende 
aktivitetsplan.  

UKU har fått veldig gode tilbakemeldinger på fagdagene som har vært avholdt. Oppslutningen har 
økt. Det er planlagt en fagdag våren 2020, onsdag 10. juni. Denne datoen må sjekkes opp mot dato 
for avgangsseremonier på de enkelte avdelinger. Fagdagen er et samarbeid mellom UKU og PULS. 
Det er også lagt inn mulighet for en fagdag høsten 2020. Tema bør fastsettes snart. Det oppfordres 
til å komme med forslag og innspill.  

For budsjettet kom det forslag om ikke å stryke midlene som var avsatt til Laurbærbladet. Det kom 
videre forslag om at budsjettet til Laurbærbladet økes til kr. 30.000,-. Hver avdeling får kr. 5.000,- 
hver til prispenger for Laurbærbladet, og legger i kr. 5.000,- selv i tillegg. 

Det ble diskutert utenlandsstipend for ansatte, og det må sjekkes opp om utenlandsstipend er 
trukket ut av avdelingenes budsjett. 
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8. Orientering om nominasjoner til Utdanningskvalitetsprisen 2019 og sammensetning av 
priskomiteen, ved kvalitetsrådgiver Hedvig Bergem  

Det har i år kommet inn åtte nominasjoner til Utdanningskvalitetsprisen 2019. Flere av 
nominasjonene er fra studenter. Disse nominasjonene er for øvrig lite dokumentert, og de har fått 
beskjed om å sende inn mer dokumentasjon. 

Utdanningskvalitetsprisen 2019 skal deles ut på høgskolens julebord for ansatte 29. november. Det 
må da sørges for at vinneren er til stede på julebordet. 

Priskomiteen for Utdanningskvalitetsprisen 2019 består av:  

- Prorektor Annette Veberg Dahl 
- PULS-leder Hanne Schou Røising 
- Student Maria Barth Rugland  
- Studiedirektør Frid Sandmoe 

Det er lagt ut informasjon om Utdanningskvalitetsprisen 2019 på høgskolens nettsider her: 
https://www.hiof.no/for-ansatte/aktuelt/aktuelle-saker/2019/nominerte-til-
utdanningskvalitetsprisen.html 

 

9. Status for tilsyn med kvalitetsarbeidet ved HiØ, ved prorektor Annette Veberg Dahl, 
studiedirektør Frid Sandmoe og kvalitetsrådgiver Hedvig Bergem 

Høgskolen i Østfold har fått et nytt kvalitetssystem. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i 
utdanning) skal gjennomføre tilsyn med Høgskolen i Østfolds systematiske kvalitetsarbeid våren 
2020. 

Fire studieprogram ved Høgskolen i Østfold er valgt ut av NOKUT for tilsyn: 

- Bachelorstudium i ingeniørfag  data 
- Bachelorstudium i barnevern 
- Master in Scenography 
- Masterstudium i organisasjon og ledelse 

Informasjon om tilsynsprosessen ved HiØ er tilgjengelig på høgskolens nettsider her: 
https://www.hiof.no/om/utdanningskvalitet/tilsyn/ 

I forbindelse med tilsynet vil NOKUT gjennomføre institusjonsbesøk ved HiØ 21. og 22. april 2020. 
Det kan hende at NOKUT ønsker å intervjue medlemmer i UKU. 

Det vil ved HiØ være fokus på tilsynet i ca. ett år frem i tid. Studieenheten bistår de studieprogram 
og avdelinger som er involvert i tilsynet. I tillegg er Hedvig Bergem, Annette Veberg Dahl og Frid 
Sandmoe involvert i arbeidet. 

 

10. Studiebarometeret 2019 

Kvalitetsrådgiver Hedvig Bergem presenterte status for studiebarometeret 2019. Svarprosenten 
per nå er lav, men fristen er ikke ute. Det er viktig å sette av tid i forelesningene til å få gjennomført 
undersøkelsen, slik at studentene får svart.  
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Svarfordelingen til HiØ finnes her: 
https://www.results.dk/Status?project=151918158&collectTypes_0=27422&minReplies=5&lastTyp
esVisible_0=27421&bundleLastTypes=false&checksum=63dd9b65a553260607eca10231c06ac7&loc
ale=no&daysToShow=10&graphDrawingMethodId=3 

 

11. Nytt fra programutvalgene, ved studieledere 

Det ble fra prorektor Annette Veberg Dahl generelt oppfordret til å spille inn saker fra avdelingene 
til neste møte. 

IR: LUKU legges ned, utfordringer i forhold til hvordan dette skal organiseres nå. 

Akademiet: Det nye kvalitetssystemet er gjennomgått på akademiets personalmøte. 
Programutvalg er ikke helt på plass.  

HV: Ikke kommet ordentlig i gang med programutvalg. Det må hentes inn eksterne, og venter svar 
fra de. Det skal etableres 8 programutvalg. 

ØSS: Jobber med å få etablert programutvalgene. Avdelingens representant i UKU skal delta i 
programutvalgene. 

IT: Etablert ett programutvalg. De har gjennomgått emneevalueringer i alle emner. Studieleder har 
informert om studiebarometeret i alle klasser. 

LU: Ikke til stede på møtet. 

Nytt fra studentene: Det er siste dager for studentvalget. De ønsker å fokusere på og synliggjøre 
utdanningskvalitet. Fokus på at det er viktig å delta i emneevalueringer.  

 

12. Eventuelt 

Akademi for scenekunst har fått et dokument/rapport vedrørende luftkvaliteten i lokalene på 
Kråkerøy, og lurer på om dette skal legges ved som vedlegg i avdelingens kvalitetsrapport. 

 

 

Saker til neste møte 29. november 2019: 

- Arbeidsgruppe 2 for internasjonalisering presenterer en rapport/tiltaksplan til behandling  
- Planarbeid 2020  utkast til innspill fra Utvalg for utdanningskvalitet (UKU) 
- Funksjonsbeskrivelse emneansvarlig 
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Nettside om pedagogisk merittering 

https://www.hiof.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/karriere-kompetanseutvikling/undervisning-
forskerstillinger/pedagogisk-merittering/ 
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