
Side 1 av 2 

Styresaker i 2019, særlig relevante for utvikling av studieportefølje ved 
Høgskolen i Østfold (vedtakssaker, orienteringssaker, diskusjonssaker) 

Referat fra avdelingsstyrene er løpende lagt frem for styret, og fremgår ikke av oversikten. 

12. mars 2019

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hiof/Meetings/Details/305169?agendaItemId=206898 

3/19 Årsrapport 2018 for Høgskolen i Østfold
4/19 Tildelingsbrev til Høgskolen i Østfold 2019

26. mars 2019

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hiof/Meetings/Details/312798 

8/19 Foreløpig utkast til utviklingsavtale 2020-2023
10/19 Etatsstyringsmøte  Onsdag 15. mai
12/19 Senter for fremragende utdanning (søknad)

25. april 2019

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hiof/Meetings/Details/305171 

16/19 Tilstandsmelding for Høgskolen i Østfold
17/19 Utkast til Utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og Høgskolen i Østfold

20. juni 2019 (Styremøte og styreseminar)

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hiof/Meetings/Details/305177 

23/19 Revisjon av kvalitetssystem for utdanning
24/19 Endring i forskrift om ansettelse og opprykk  krav til pedagogisk kompetanse ved
ansettelse
29/19 Statusrapport Aktivitetsplan 2019 og status knyttet til sentrale føringer fra
tildelingsbrev for 2019 og etatsstyringsmøte 2019
30/19 Tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet 2019

Styreseminar: Strategisk vurdering av masterportefølje og forslag til nye studier på lavere grads 
nivå. 

1127



Side 2 av 2 

28. august 2019

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hiof/Meetings/Details/318378 

38/19 Justert utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og Høgskolen i Østfold

28.-29. august 2019 

Styreseminar: Strategisk vurdering av masterportefølje (fortsettelse fra juni) 

24. oktober 2019

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hiof/Meetings/Details/318380 

49/19 Endring i forskrift om ansettelse og opprykk  krav til pedagogisk kompetanse ved
ansettelse
50/19 Trender i søkerutviklingen og inntakskvalitet 2019
51/19 Etablering av Bachelor i språk, IT, kommunikasjon og samfunn (ble ikke vedtatt)
52/19 Etablering av Bachelorstudium i paramedisin
53/19 Søknad om akkreditering av Masterstudium i matematikkdidaktikk (120 studiepoeng)
55/19 Delegering av myndighet  etablering av studier på lavere grads nivå som finansieres
på annen måte enn ved tildeling av studentmåltall eller bidrags- og oppdragsvirksomhet
56/19 Innspill til stortingsmelding  Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning
58/19 Statusrapport Aktivitetsplan 2019
59/19 Aktivitetsplan og budsjettrammer 2020  forberedende arbeid

21. november 2019

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hiof/Meetings/Details/318381 

63/19 Studieportefølje og studentmåltall ved Høgskolen i Østfold 2020/2021

17. desember 2019

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hiof/Meetings/Details/318382 

66/19 Aktivitetsplan for Høgskolen i Østfold 2020
67/19 Budsjettrammer 2020
71/19 Søknad om akkreditering av Masterstudium i klinisk sykepleie (120 studiepoeng)
72/19 Etablering av bidrags- og oppdragsfinansierte studier november 2018  desember
2019 
74/19 Forslag til ny forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold
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From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:  

 

AGENDA STYRESEMINAR 20.6.2019

1. Profil og sammenheng i studieporteføljen (3 t.)
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2. Høgskolens prioriteringer på kort og lang sikt forberedelse til planarbeid 2020    
(2 t.)
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Møteinnkalling og agenda for styreseminar ved HiØ 28.-29. august 2019 

From: Carl Morten Gjeldnes <carl.m.gjeldnes@hiof.no>  
Sent: Tuesday, August 20, 2019 4:35 PM 
To: "styret ved hiø uten vararepresentanter" <styret@hiof.no>; mlskantze@gmail.com; Maria 
Lehmann <marialehmann92@hotmail.com> 
Subject: Styremøte og seminar Onsdag 28/ 8 og Torsdag 29/8 i Fredrikstad 

Hei 
Håper dere alle har hatt en fin sommer. Det nærmere seg nå styremøte med seminar og det blir 
følgende opplegg: 

Møtested og overnatting : Hotel Quality i Fredrikstad  (Jeg booker overnatting)
Møtene har følgende outline   
Onsdag 28/8 

1000 -1300  Styremøte (Styrepapirene blir sendt i morgen, onsdag)
1300  1530  Styreseminar oppfølging av porteføljesaken fra sist ( (direktører og
dekaner deltar)
1600 -1900 Vandring i Gamlebyen sammen m/ Hans
1900 Middag på Slippen restaurant i Fredrikstad m/ Hans

Torsdag 29/9 
0830 Styreseminar forts (kun for styremedlemmer)

o Styreevaluering (spørreskjema er sendt ut idag)
o Styreinstruks (vedlagt denne mailen)
o Dialog med styre om vesentlige saker i 2019/2020 (forberedt av rektor og

direktør)
Jeg antar vi bør være ferdig til lunch 1230 

Jeg må få en tilbakemelding  HVEM ØNSKER OVERNATTING?

Carl-Morten Gjeldnes 
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Studieenheten 

NOTAT 

Saksbehandler: Gro Telhaug 
Telefon: +4769608385
E-post gro.telhaug@hiof.no 

Til: 
Trond Hammervoll, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 

Deres referanse: Vår referanse: 19/00186-5 Dato: 23.01.2019 

Strategisk vurdering av høgskolens studieportefølje. Fokus på masterstudier og på 
eventuelle nye studier på lavere grads nivå (under etablering) 

Høgskolestyret ga i sitt styreseminar i september 2018 tilslutning til en modell der høgskolens 
studieportefølje gjennomgås strategisk i forkant av ordinær behandling av studieporteføljen i 
november hvert år. Styrets strategiske vurdering vil legges til styremøtet i mai 2019. 

De styrende dokumentene i saken er 

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning,
kapittel 3.
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)
Bestemmelser om studieportefølje ved HiØ, kapittel 3.1 (masterstudier) og kapittel 2.1 (nye
studier på lavere grads nivå) 
Strategisk plan 2019-2022

Styret har besluttet at man i årets strategiske vurdering av studieporteføljen setter fokus på 
høgskolens masterstudier og på eventuelle nye studier på lavere grads nivå (under etablering). 

Egenvurdering av det enkelte etablerte masterstudiet 
Dekan skal foreta en egenvurdering av det enkelte masterstudiet med utgangspunkt i tre 
hovedkriterier.  

1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske
betydning 
Sett i lys av høgskolens strategiske plan 2019-2022 må det redegjøres for 

samfunnsmessige behov, studiets arbeidslivsrelevans og arbeidslivets etterspørsel
etter kandidater
konkurransesituasjonen i uh-sektoren og eventuelt grunnlag for mulig arbeidsdeling i
sektoren må det også redegjøres for.

2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering, antall
registrerte studenter, studiegjennomføring, kandidatproduksjon. 
Redegjør for bærekraften bl.a. med utgangspunkt i studentrekruttering, registrerte studenter 
(pr. 1.10.18), studiegjennomføring/frafall, kandidatproduksjon, se vedlegg 1. Rapporten 
Trendar i søkerutviklingen kan være et nyttig verktøy i denne øvelsen. Se også student-
bærekraft opp mot eventuelle økonomiske konsekvenser knyttet til studentgjennomføring.  
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Resultater fra Studiebarometeret, periodisk programevalueringer og interne evalueringer vil 
være viktige elementer å ha med i egenvurderingen av bl.a. læringsmiljøet. 

 
3) Faglig bærekraft: ansattes kompetanse og resultater. Relevant forskning, vitenskapelig 
publisering, resultater av interne nettverk. 
 
Kjerneområdene i studiet må defineres. 
 
Ansattes formelle kvalifikasjoner inkl. utdanningsfaglig kompetanse, stillingskategori, 
ansettelsesforhold/-prosent, hvor de bidrar inn i studiet m.m. basert på kriteriene i 
studietilsynsforskriften skal redegjøres for og synliggjøres i egne vedlegg, se vedleggene 2-3. 
Vedleggene må oppdateres og kvalitetssikres med tanke på studieåret 2019/2020. Se egen 
kommentar knyttet til spansk som målspråk i Masterstudium i fremmedspråk i skolen nedenfor. 
 
Fagmiljøets størrelse/antall årsverk må vurderes i forhold til antall aktive studenter. 
 
Redegjør for relevant forskning og dokumentert vitenskapelig publisering for kjerneområdene i 
det enkelte masterstudiet.  
 
Redegjør også for de ansattes internasjonale og nasjonale nettverk, dokumenterte resultater 
av faglig aktivitet i nettverkene (f.eks. publiseringer, konferansebidrag og utvekslingsopphold). 
 

 
Følgende masterstudier ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag skal vurderes: 
 
Masterstudier Heltid/ 

deltid 
Antall aktive 
kull 2019/2020 

Praksis Studieleder 

 
MA Fremmedspråk i skolen 

 
Deltid 

 
4 

 
NEI 

 
Sverre 

Vesterhus 
 

 
MA Organisasjon og ledelse 

 
Deltid 

 

 
4 

 
NEI 

 
Rita Duesund 

 

 
Masterstudium i fremmedspråk i skolen 
Siste opptak til MA Fremmedspråk i skolen som heltidsvariant var høsten 2014. Da med målspråkene 
engelsk og tysk. 
Fra høsten 2015 ble studiet lyst ut som deltidsstudium, og fransk ble inkludert som målspråk. 
Spansk som målspråk i masterstudiet ble akkreditert i juni 2018, og vil fra høsten 2019 inngå som 
fjerde målspråk i masterstudiet. 
Tabell 2 skal inkludere de «norske» fagmiljøene for alle målspråkene, og det skal synliggjøres at alle 
målspråkene hver for seg tilfredsstiller kvantitative krav i studietilsynsforskriften, jf. § 2-3 (4) b). For 
spansk må tabellen oppdateres og kvalitetssikres ut fra eventuelle endringer i fagmiljøet 
(sluttet/nytilsettinger) etter akkrediteringstidspunktet. 
Dekan må redegjøre for det svenske fagmiljøets bidrag for alle målspråkene slik det ble gjort ved 
akkreditering av spansk i masterstudiet. 
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Styrets strategiske behandling av masterporteføljen 
Høgskoledirektøren vil på grunnlag av innsendt redegjørelse samt underlagsmateriale foreta en 
vurdering av masterstudiene for studieåret 2019/2020 etter følgende kategorier: 
 

I. Studiet er bærekraftig og utlyses videre 
II. Studiet må gjennomgås, og det vurderes å investere mer i studietilbudet (f.eks. fagmiljøets 

kompetanse) 
III. Studiet må videreutvikles/gjennomgå større revisjoner dersom tilbudet skal videreføres 
IV. Studiet fases ut/trekkes/settes ikke i gang 

 
Vurderingen legges fram for høgskolestyret 23. mai. Kriteriene for vurdering og ovennevnte kategorier 
er behandlet og diskutert i utvidet faglig ledermøte 4. desember 2018. 
 
Frist for innsending av egenvurdering med nødvendige underlagsdokumenter er 20. mars 
2019.  
Ved innsending ber vi om én egenvurdering for hvert av masterstudiene som da følger de tre 
hovedkriteriene. Tabell 2 skal følge som vedlegg til hvert av masterstudiene. Eventuelle andre 
vedlegg utarbeides også for hvert av masterstudiene. 

 
Etablering av nye studier på lavere grads nivå  strategisk vurdering 
Vi minner om fristen 1. mars som for å legge fram forslag om etablering av nytt studietilbud på lavere 
grads nivå/bevilgningsfinansiert for eventuell oppstart høsten 2020.  
 

 Forslaget meldes til studiedirektør og skal legges fram for høgskolens faglige ledergruppe 
 Søknad om etablering/saksutredning fra avdelingen skal foreligge fra dekan til studiedirektør 

innen 1. mai. 
 Styret ønsker å foreta en strategisk vurdering av eventuelle etableringssøknader av nye 

studier i sitt styremøte 23. mai. Vurderingen vil ta utgangspunkt i etableringssøknad sendt fra 
dekan til studiedirektør (frist 1. mai) med fokus på formelle krav til studiet, hvorvidt studiet er i 
konkurranse med allerede etablerte studier ved HiØ eller med tilsvarende studier i 
regionen/landet for øvrig, og vil ses opp mot profil på høgskolens studieportefølje i lys av 
Strategisk plan. 

 Styret vil behandle eventuelle etableringssaker i sitt møte i oktober, jf. kapittel 2.1 i 
Bestemmelser om studieportefølje ved Høgskolen i Østfold. 

 

Bestilling  spørsmål/avklaringer 
Spørsmål til bestillingen kan rettes til saksbehandler. Saken settes opp på faglig ledermøte 29. januar 
slik at eventuelle avklaringer og spørsmål kan tas i plenum.  
Bestillingene går enkeltvis til avdelingene, men samtlige bestillinger ligger tilgjengelig i P360 under 
samme saksnummer. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Beth Linde 
studiedirektør 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert. 
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Kopi til: 
Sverre Anker Vesterhus, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Rita Duesund, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 
Elin Corneliussen, Studiestedsadministrasjonen Halden 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Gjennomstrømming masterstudier ØSS 
Vedlegg 2: Tabell 2 - Oversikt over fagmiljø for MA Fremmedspråk i skolen - studieåret 2019-2020 
Vedlegg 3: Tabell 2 - Oversikt over fagmiljø for MA Organisasjon og ledelse - studieåret 2019-2020 
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Strategisk vurdering av studieporteføljen ved 
Høgskolen i Østfold.  
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Styreseminar 20. juni 2019 
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Bakgrunn og kriterier for strategisk vurdering 
 
20. september 2018 
Styret ga i sitt styreseminar tilslutning til en modell der høgskolens studieportefølje gjennomgås 
strategisk i forkant av ordinær styrebehandling av studieporteføljen i november hvert år. Styrets 
strategiske vurdering ble besluttet å legges til styremøtet i mai.  

I årets strategiske vurdering bestemte styret at masterporteføljen skulle vurderes samt mulige nye 
studier under etablering i den bevilgningsfinansierte studieporteføljen. 

Styret ønsket å gjøre en vurdering av utdanningene ut fra følgende hovedkriterier: 

1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske betydning 
Sett i lys av høgskolens strategiske plan 2019-2022 må det redegjøres for 

Samfunnsmessige behov, studiets arbeidslivsrelevans og arbeidslivets etterspørsel etter 
kandidater 
Konkurransesituasjonen i UH-sektoren og eventuelt grunnlag for mulig arbeidsdeling i 
sektoren 

2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering, antall registrerte 
studenter, studiegjennomføring, kandidatproduksjon 

3) Faglig bærekraft: ansattes kompetanse og resultater. Relevant forskning, vitenskapelig publisering, 
resultater fra interne nettverk 

Kjerneområdene i studiet må defineres. 
Ansattes formelle kvalifikasjoner inkl. utdanningsfaglig kompetanse 
Fagmiljøets størrelse/antall årsverk vurdert i forhold til antall aktive studenter 
Relevant forskning og dokumentert vitenskapelig publisering 
Ansattes internasjonale og nasjonale nettverk 

4) Økonomisk bærekraft 

Størrelsen på studiemiljøet 
Størrelsen på fagmiljøet  hvor mye undervisningsressurser settes inn 
Ressursbruk til faglig koordinering og behov for administrativ støtte 
Evt. praksiskostnader 
Utstyrs- og infrastrukturelle behov 

 

Styret besluttet at masterstudiene skal vurderes etter følgende kategorier: 

I. Studiet er bærekraftig og utlyses videre 
II.  Studiet må gjennomgås, og det vurderes å investere mer i studietilbudet (f.eks. 
fagmiljøets kompetanse) 
III. Studiet må videreutvikles/gjennomgå større revisjoner dersom tilbudet skal 
videreføres 
IV. Studiet fases ut/trekkes/settes ikke i gang. 
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4. desember 2018 
Bakgrunn og kriterier for styrets strategiske vurdering ble lagt fram for faglig ledergruppe. Det fjerde 
punktet ble etter en samlet vurdering av omfanget på bestillingen tatt ut.  

24. januar 2019 
Bestilling med utgangspunkt i de tre første punktene over ble sendt avdelingene med noen 
individuelle tilpasninger ut fra den enkelte avdelings masterportefølje. Vedlagt fulgte grunnlagstall 
for det enkelte studium samt Tabell 2 Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet (benyttes av 
NOKUT ved akkreditering av studier). Avdelingene ble bedt om å gjøre en vurdering ut fra Strategisk 
plan 2019-2022. 

29. januar 2019 
Saken ble tatt opp på møte i faglig ledergruppe for oppklaringsspørsmål.  

20. mars 2019 
Frist for rapportering av egenvurdering. Det har vært noen avklaringssamtaler med dekaner i 
perioden fra møte i faglig ledergruppe og fram til fristen. 

 

Underlagsdokumenter 

Strategisk plan 2019-2022 
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 
Veiledning til studietilsynsforskriften 
Bestemmelser om studieportefølje ved Høgskolen i Østfold, revidert av høgskoledirektør og 
studiedirektør 11. juli 2018 
Studieportefølje og studentmåltall ved Høgskolen i Østfold 2019/2020 (styresak 40/18, 
20.11.2018) 
Etatsstyring 2018  tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet (KD) til Høgskolen i Østfold, 
28.05.2018 
Utkast til utviklingsavtale mellom KD og HiØ, datert 03.05.2019 
Strategisk vurdering - bestilling til avdelingene med underlagsmateriale 
(gjennomstrømmingstall, tabell 2 Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet (benyttes av 
NOKUT ved akkreditering av studier)), 24.01.2019 
Egenvurderinger fra avdelingene 
Studiebarometeret 
 

Vedlegg 

BA Paramedisin  sammendrag av etableringssøknad (vedlegg 1). Se også side 76. 
BA Språk, IT og kommunikasjon  sammendrag av etableringssøknad (vedlegg 2). Se også side 
77. 
Samlet oversikt over opptakskrav for høgskolens masterstudier (vedlegg 3) 
Samlet oversikt over studiemodeller for høgskolens masterstudier (vedlegg 4) 
Matrise som viser hvilke masterstudier som rekrutterer internt fra høgskolens 
bachelorstudier (vedlegg 5) 
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Strategisk vurdering  rammer og kvalitetssikring 
Strategisk vurdering av høgskolens masterutdanninger og studier under etablering foretas med 
utgangpunkt i strategiske dokumenter og regelverk som nevnt under underlagsdokumenter. 

Utviklingsavtalen med KD er ikke endelig på plass, men avdelingene har allerede startet arbeidet med 
aktuelle samarbeidsavtaler på tvers av UH-institusjoner i Oslo og Akershus-regionen. Fra 01.01.2020 
blir Høgskolen i Østfold del av ny region, noe som bør inngå i vurderingen.  
 

Strategisk plan 
Høgskolens ambisjoner står nedfelt i strategisk plan 2019-2022: 
https://www.hiof.no/om/styringsdokumenter-rapporter/styringsdokumenter/strategisk-plan-2019-
2022.html 

Høgskolen i Østfold er sterkt regionalt forankret og har et utstrakt samarbeid med både næringsliv 
og offentlig sektor. 
Fra 01.01.2020 er Høgskolen i Østfold en del av region Viken. Regional forankring og samarbeid med 
næringsliv og offentlig sektor må defineres og implementeres i høgskolen som helhet, men også i vår 
studieportefølje. En vurdering av forankring og samarbeid i studieporteføljen som skal vurderes av 
styret må pr. i dag ses opp mot Østfold fylke. Samtidig må avdelingene utfordres på videreutvikling 
slik at region Viken blir en naturlig del av vår studieportefølje. 

Kjernen i virksomheten vår er å utdanne profesjonsutøvere som samfunnet har stort behov for. 
Studiedirektøren ser det som viktig å fortsatt ha fokus på utvikling av profesjonsutdanningene våre 
samtidig som vi utvikler en doktorgrad innen fagområdet «Det digitale samfunn».  

Kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid er en del av identiteten til Høgskolen i Østfold. 
Identiteten vår omfatter også kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette er også noe vi 
må ha med oss inn i den strategiske vurderingen av masterporteføljen. 

Videre står det i strategisk plan at høgskolens språklige fagmiljø og lærerutdanningen sammen med 
Fremmedspråksenteret skal ta en ledende nasjonal rolle innenfor språk i opplæringa.  

Selv om vi har en sterk regional forankring, er utdanningen, forskningen, det kunstneriske 
utviklingsarbeidet og formidlingsaktiviteten vår i økende grad preget av et internasjonalt 
engasjement. 
Dette gjenspeiler seg bl.a. i de internasjonale masterutdanningene vi har ved flere av våre avdelinger. 

Studiedirektøren viser for øvrig til Strategisk plan for de mål og veivalg høgskolen har tatt, knyttet til 
både Utdanning og Forskning og utviklingsarbeid. Disse er viktige å ta med seg i vurderingen som skal 
gjøres. 

 

Etatsstyring 2018 og 2019  tilbakemelding fra KD 
Studiedirektøren ønsker å trekke fram noen av punktene som kom fram etter etatsstyringsmøtet 
med KD i mai i fjor som er vesentlige for vurderingen av masterporteføljen. KD er tydelige på at 
høgskolen må holde antallet små studier nede, noe de også påpeker i årets tilbakemelding. Dette har 
høgskolen bl.a. tatt inn i sin vurdering ved årets opptak til masterstudier der bl.a. MA Green Energy 
Technology og MA Avansert sykepleie ved kronisk sykdom er trukket. Se nærmere omtale under det 
enkelte studiet.  
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KD ber høgskolen om å ha stor oppmerksomhet knyttet til kvaliteten på fagmiljøene bak de enkelte 
studietilbudene og til studentenes tilfredshet og resultater, og samtidig jobbe for å redusere frafall og 
øke gjennomstrømming generelt, men spesielt på mastergrader. I tilbakemelding fra årets 
etatsstyringsmøte med KD gjentar de at andelen mastergradsstudenter som gjennomfører på 
normert tid er meget lag. De forventer at HiØ gjennomfører nødvendige tiltak for å øke andelen 
studenter som fullfører på normert tid vesentlig. 

Nevnt innledningsvis så er ikke utviklingsavtalen med KD endelig formalisert, men konkretisering av 
samarbeidsavtaler med UH-institusjoner er en viktig del av denne avtalen. I årets tilbakemelding fra 
etatsstyringsmøte påpeker KD at HiØ faller på flere av de nasjonale styringsparameterne for 
utdanning, og de forventer at HiØ iverksetter nødvendige tiltak for å snu utviklingen. 

KD nevner både i fjorårets og årets tilbakemelding at HiØ må bedre tilrettelegging for utveksling av 
studenter, ha fokus på studentrekruttering til grunnskolelærerutdanningene og ha særlig 
oppmerksomhet på kvaliteten i tyskfaget. Samtidig ber de oss vurdere grunnlaget for at HiØ 
etablerer seg i rollen som nasjonal tilbyder av fremmedspråk i integrerte lærerutdanninger dersom 
søkergrunnlaget uteblir. Dette er alle punkter som er sentrale i vår strategiske plan. 

KD forventer at høgskolen gjør mye for å følge opp statsrådens prioriteringer inneværende 
stortingsperiode (tilbakemelding 2018). Dette med bakgrunn i det faglige satsingsområdet innen 
teknologi-energi-samfunn, og utviklingen av ph.d.-studium. KD trekker fram av statsrådens 
prioriteringer: 1) grønt skifte, 2) øke næringslivets innsats og involvering i forskning, og 3) 
digitalisering. 
 

Studietilsynsforskriften 
Studietilsynsforskriften er sentral i denne strategiske vurderingen. Forskriften finnes i sin helhet her: 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-02-07-137 

Studiedirektøren ønsker å trekke fram en av paragrafene i forskriften; § 2-3 Krav til fagmiljø. Denne 
er spesielt vesentlig ut fra bestillingen som er forelagt avdelingene. Paragrafen omhandler krav som 
stilles til bl.a. fagmiljøets størrelse, utdanningsfaglig kompetanse, forskning og kunstnerisk 
utviklingsarbeid, deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk, stabilt fagmiljø, hovedstilling ved 
institusjonen, førstekompetanse i sentrale deler av studiet og ikke minst krav til topp- og 
førstekompetanse.  
Studiedirektøren velger å trekke ut punkt (4) i nevnte paragraf: 

 (4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i 
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i 
de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets 
kompetansenivå: 

a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 
prosent ansatte med førstestillingskompetanse. 

b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå 
av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller 
dosentkompetanse. 

Ved vurdering av et stabilt og robust fagmiljø for studietilbudet, må stillingsandelen for årsverkene 
være på minimum 0,1 årsverk. Stipendiater kan inngå i et stabilt fagmiljø, men kun årsverk knyttet til 
undervisning telles med, og ikke årsverk knyttet til FoU.  

1151



7 
 

Ved utregning av fagmiljøet for det enkelte masterstudiet og studier under etablering, er 
egenrapporteringen gjennom fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet korrigert. Stipendiaters 
årsverk knyttet til FoU skal ikke tas med i beregningen ifølge NOKUT, og heller ikke nyansettelser (NN 

 ikke inngått kontrakt). Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av inkludering av årsverk knyttet til 
midlertidige stillinger/timelærere i det enkelte fagmiljøet. Studieenheten har vært i dialog med HR-
enheten om dette. 
 

Avdelingenes egenvurdering av masterutdanningene 
 
I det følgende presenteres aktive masterprogram sortert pr. avdeling med utgangspunkt i 

Oversikt over akkrediteringstidspunkt, organisering, språk, antall aktive studenter pr. 
01.10.18 og antall kull studieåret 2019/2020 
Dekanens egenvurdering, noe forenklet og med enkelte merknader fra studiedirektør 
Oversikt over kull, gjennomstrømming og frafall 

 
Tallgrunnlag 
Tall knyttet til aktive studenter vår 2019, frafall og gjennomstrømming er hentet fra Felles 
studentsystem (FS) i januar 2019. Ett unntak; antall studenter startet pr. 01.10.2018 er hentet fra 
DBH. Årsverk/antall personer i det enkelte fagmiljø ligger i egenvurderingene fra avdelingene og er i 
hovedsak datert mars 2019. 

Til slutt presenteres foreliggende forslag til utredning om akkreditering av nye masterprogram. 

 

Eksisterende masterstudier med oversikt over antall årsverk og antall studenter: 

Masterprogram med omfang 120 studiepoeng 

Antall 
fagpersoner 
< 0,1 årsverk 

Fagmiljø 
årsverk 

Antall aktive 
studenter 
(HTE* i 
parentes) 

Antall 
studenter 
(HTE) pr 
faglig 
årsverk 

Performance (heltid) 6 1,86 6 (6) 3,22 
Scenography (heltid) 5 1,58 3 (3) 1,9 
Avansert sykepleie (deltid) 12 3,22 26 (13) 4,04 
Psykososialt arbeid (deltid) 9 6,45 79 (39,5) 5,5 
Samordning av helse- og velferdstjenester (deltid) 10 7,75 100 (50) 6,45 
Green Energy Technology (heltid)** 8 5,66 40 (40) 7,07 
Applied Computer Science (heltid/deltid) 18 9,12 68 (64) 7,02 
Barnehageped. og småbarnsvitenskap (0-3 år) (deltid) 4 1,65 33 (16,5) 10 
Norsk i skolen (heltid/deltid) 11 3,65 18 (15,5) 4,25 
Spesialpedagogikk (deltid) 16 5,2 174 (67) 12,88 
Fremmedspråk i skolen (deltid) 19 7,74 153 (85) 10,98 
Organisasjon og ledelse (deltid) 10 6,41 156 (78) 12,17 

* HTE: heltidsekvivalenter, dvs. antall studenter omregnet til heltidsstudenter. 
** Beregnet ut fra full drift. 

De integrerte masterstudiene (grunnskolelærerutdanningene) er ikke tatt med i oversikten. 
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MA Performance 
 

Akkreditering Heltid/ 
deltid 

Undervisnings-
språk 

Antall aktive studenter pr. 
01.18.18 inkl. forsinkelser 

Antall aktive kull 
2019-2020* 

14.11.2017 Heltid Engelsk Kull 2018: 6 studenter 
 

Kull 2018 

   Totalt: 6 studenter  
* ikke opptak høsten 2019 

1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske 
betydning 

Egenvurdering 
Akademiet kan ikke vise til lang erfaring med masterutdanninger, men ser det som avgjørende å 
kunne tilby masterutdanninger til sine bachelorstudier innen scenografi og skuespill. Vi har som 
målsetting å utvikle et samarbeid mellom de to masterstudiene for å bidra til å utvikle begge 
gjennom ulike perspektiver på faglige temaer og prosjekter i masterprogrammene, noe som vil styrke 
studiemiljøet og også bidra til mer effektiv utnyttelse av akademiets ressurser. Alle disse faktorene 
bidrar i så måte til å styrke akademiets studie- og fagmiljø. 

Samarbeidet mellom de to bachelorstudiene ved Akademiet har bidratt til vår unike posisjon i 
utdanningsmarkedet, nasjonalt så vel som internasjonalt. Et samarbeid mellom de to programmene 
på masternivå vil gi en annen type synergi som igjen vil kunne bidra til å ytterligere profilere studiene 
og fagfeltet. 

I Strategisk plan heter det: «Kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid er en del av identiteten 
til Høgskolen i Østfold, og ved å styrke dette feltet skal den innovative profilen styrkes ytterligere.» 

Samarbeid mellom de to masterprogrammene vil kunne styrke det enkelte program, og styrke 
høgskolens/Akademiets profil. 
Akademiet har de siste årene fått erfaringer med å styrke forskningsprofilen gjennom de to 
masterprogrammene, stipendiatstillinger og eksternt finansierte forskningsprosjekter, og hvordan 
benytte disse inn i undervisningen både på master- og bachelornivå. Masterstudenter blir brukt inn i 
undervisning av bachelorstudenter noe som gir en sterk stimulans til studenter og fagmiljø. 
Masterutdanningene spiller en sentral rolle i så måte. 

Relevans 
Det generelle utdanningsnivået har økt, og det kreves masternivå på utdanningene for de fleste 
yrker, så også innen kunst. Internasjonalt er det mange masterprogrammer innen ulike 
spesialiseringer, bl.a. dans, teater, visuell kunst og musikk. Ytelse er et begrep som beskriver møtet 
mellom disse fagområdene i et utvidet felt. Det er et økende behov for ikke bare kunstnerisk 
kompetanse i å arbeide over og mellom metoder og former som «ytelse», men også evnen til å 
reflektere over denne voksende retningen innen kunstfeltet. Kunstutdanning på masternivå bidrar 
ikke bare inn i kunstverdenen, men også inn i hverdagen da disse har en tendens til å krysse 
hverandre.  

Masterstudiet er også relevant i sammenheng med den svært eksperimentelle kunstneriske 
forskningsplattformen ved Akademiet som inkluderer bachelorstudiene og master i scenografi samt 
stipendiatene. 
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Masterprogrammet bygger på de utvidede perspektivene av kunstnerisk praksis som Akademiet er 
kjent for, den kreative relasjonen mellom teori og praksis, og spørsmålet mellom kunst og samfunn. 
Utdanningen er derfor både veldefinert og bred nok til å være relevant for både kunstnere og 
forskere innen kunstfeltet. 

Norge 
I Norge er det pr. i dag ett masterstudium med vekt på moderne teaterpraksis ved Kunsthøgskolen i 
Oslo (KHIO). KHIO ønsker å utvikle et masterstudium innen «et teater i forandring», men studiet vil 
ikke være i konkurranse med vårt masterstudium. Vårt masterstudium vil opprettholde sin stilling 
som et kritisk alternativ for uavhengige artister, sammenlignet med KHIOs masterstudium som vil 
være mer tradisjonelt. 

Fakultet for kunst, musikk og design, UiB, tilbyr en masterutdanning som inkluderer performance og 
levende kunst, men også denne utdanningen er tradisjonell sammenlignet med vår masterutdanning, 
og er ikke i direkte konkurranse. 

Utlandet 
Akademiet redegjør også for masterutdanninger innen kunstområdet i utlandet. De trekker fram 
utdanninger i Finland, Sverige og Island som de er i dialog med. Dette viser behovet for og 
etterspørselen etter masterutdanninger innen kunstfaget. 

Videre studier 
Masterstudiet forbereder studentene på videre studier på doktorgradsnivå innen internasjonale 
forskningsmiljøer som Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.  

Masterstudiets rolle i kunstfeltet 
Akademiet er en aktiv, engasjert og fleksibel faglig enhet i HiØ hvor masterstudiets studieplan og 
pågående kunstneriske forskningsprosjekter omfatter dialog med og kommunikasjon fra fagmiljøet 
og den unike studentgruppen. Derfor er studiet relevant og er under kontinuerlig utvikling.  

Studiet formes av fagmiljøet gjennom sin kunstneriske forskningsplattform, forskningsprosjekter 
innad i høgskolen, internasjonale gjesteforelesere/-kunstnere og partnerskap med institusjoner samt 
globale nettverk, og fagmiljøet blir gjennom dette engasjert og formet via omverdenen. En sterk 
masterutdanning gjør at fagmiljøet kan opprettholde sin sterke innflytelse på forskningsområdet og 
samtidig støtte kunstnere.  

Strategisk viktig 
En av de viktigste oppgavene for masterstudiet er å posisjonere høgskolen som en innflytelsesrik 
deltaker i å utvikle kunstnerisk forskning gjennom alle utdanningsnivåer inn mot den nyopprettede 
ph.d.-utdanningen innen kunst i Norge. Det er viktig å vektlegge alle de tre utdanningsnivåene; 
bachelor, master og ph.d., og støtte opp om sammenhengen mellom disse gjennom 
forskningsprosjekter på avdelingsnivå, sammen med gjesteforeleseres eksperimenter og forskning 
sammen med studenter. Masterutdanningene vil gjøre at vi kan samarbeide med andre tilsvarende 
programmer internasjonalt, og opprettholde et meningsfullt og utfordrende nettverk for alle 
studenter i kunstutdanningene ved HiØ. 

Akademiets studenter er attraktive for kunstneriske ledere. Ikke bare fremgår dette av suksessfulle, 
uteksaminerte studenter, men også innenfor masterstudiet første år er studenter blitt invitert til å 
samarbeid og vise studentarbeid hos partnerorganisasjoner. Å opprettholde en konkurransedyktig 
masterutdanning på høyt kvalitativt nivå er viktig for å fortsette å utdanne kunstnere som bidrar til 
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kunstfeltet på en god og ønsket måte. Vi ønsker også å skape et miljø hvor studentene vil fortsette 
eller komme tilbake for videre utdanning.  

 

2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering m.m. 
 

Årstall 
start 

Årstall 
slutt 
normert tid 

Antall 
studenter 
startet pr. 
01.10. 

Antall  
studenter 
fullført på 
normert tid 

Totalt 
antall 
studenter 
fullført 

Aktive 
studenter 
V2019 

Frafall Andel 
fullført 

Andel 
frafall 

2018 2020 6   6    
 

Egenvurdering 
Progresjonskrav i studiet sier at emner i høstsemesteret må være bestått for å fortsette i 
vårsemesteret, noe som tilsier at det ikke er forsinkelser blant studentene. 

Alle studentene har deltatt på det pågående forskningsprosjektet Material Strategies, og to 
studenter deltar på enkeltprosjekter i EU-prosjektet Emergence. 

Første kull uteksamineres våren 2020. 

Evalueringer 
Hvert semester gjennomføres flere workshop-evalueringer og én semesterevaluering, i tillegg til 
jevnlige klassemøter og plenumsmøter hvor samtlige studenter ved Akademiet deltar. 
 
Høstens evaluering viser at studentene har behov for lagringsplass for ulike fysiske objekter som vil 
være under utvikling gjennom hele studiet. Dette jobber Akademiet med å løse. 

Erfaringer fra Akademiets øvrige studier tilsier at vi må utvikle gode rutiner knyttet til logistikk 
(scene- og produksjonsrelatert) og hva som kan forventes av service knyttet til 
prosjektgjennomføring. Dette må tilpasses mer etter individuelle behov for masterstudentene enn 
for bachelorstudentene. 
 

3) Faglig bærekraft 

Egenvurdering 
Studiets fagmiljøet består av både fast ansatte, midlertidige tilsatte og gjesteforelesere med 
internasjonal erfaring og som er engasjert i egen forskning. Aktuelle gjesteforelesere og studieplanen 
blir vurdert hvert semester for å tilpasse seg de endringene som er innen fagfeltet samt kunstneriske 
nettverk som programledelsen er involvert i. 

Alle emner i studiet anses for å utgjøre studiets kjerneområder, og både faste ansatte og 
gjesteforelesere er viktige bidragsytere inn i studiet. 

Merknad fra studiedirektøren 
Samlet fagmiljø for masterstudiet er på 1,86 årsverk (6 personer). Samtlige har 
førstekompetanse. Toppkompetansen er på 1,4 årsverk (75,3 %). En av de fire professorene 
tilknyttet studiet er 61 år. 
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Kravet til første- og toppkompetanse for studiet er oppfylt i henhold til 
studietilsynsforskriftens § 2-3 (4) b). 

Studiet ledes av professor Karmenlara Ely Seidman. Hun har det overordnede faglige ansvaret, i 
tillegg til å sikre kontakt med det øvrige forskningsmiljøet ved akademiet og med fagmiljøet knyttet 
til studiene i scenografi. Sammen med professor Eleonora Fabiao har Seidman bl.a. ansvar for 
veiledning og vurdering av studentenes kunstneriske utvikling og produksjon, og sikrer at dette er i 
tråd med utdanningen. 

Akademiet redegjør for de ansattes bidrag inn i studiet og dets emner med utgangspunkt i den 
enkeltes fagbakgrunn og erfaring.  
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MA Scenography 
 

Akkreditering Heltid/ 
deltid 

Undervisnings-
språk 

Antall aktive studenter pr. 
01.10.18 inkl. forsinkelser 

Antall aktive kull 
2019-2020* 

30.09.2013 Heltid Engelsk Kull 2018: 3 studenter Kull 2018 
* ikke opptak høsten 2019 

 
1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske 
betydning 

Egenvurdering 
Akademiet har samme innledning her som for MA Performance (fire første avsnitt i denne 
egenvurdering, før punkt Relevans). 

The Master Program in Scenography inquires, develops and substantiates an art field which on one 
side is a rapidly increasing broad area within and beyond the arts, while on the other scenography as 
a field is in a state of constant change. It is defined by its ambiguity through which it maintains its 
relevant role within theatre, exhibitions, art in the public space, film, etc. NTA strongly contributes to 
this ongoing process and discourse framing and reframing scenography. In this sense the 
understanding and education of scenography differs from many vocational art educations focusing 
for example on stage- or exhibition-
research based and connected to artistic research. The MA scenography study program implements 
accordant methods, processes and investigations in close collaboration with a variety of external 
institutions and agencies in respect to the current discourse and tendencies within the arts. The 
scenography program on MA level can be seen as an incubator for narrative-spatial art works 
unfolding in any context as well as for the further expansion of the field. NTA is hereby in close 
contact to leading bodies inquiring scenography as for example the Prague Quadriennal (for which 
students represented and represent Norway in the academic section, the MA scenography program 
leader has curated the Norwegian architecture section in 2011 and has been and is in the 
international curatorial board for the quadriennals 2015 and 2019). In this sense the program with its 
vast network takes a unique role within the international context, through its wide scope of 

especially the MA program, have gained a high acclaim in Norway (f.ex. exhibition «Grossraum» and 
the «Invisible Exhibition» both in the Technical Museum Oslo, the theatre production «Larmen og 
vreden! at Trøndelag Teater in Trondheim, performative works at Momentum Moss/Gallery F15, bio-
art projects at and with Vitenparken Ås, all developed in collaboration with local experts and 
designed and realized by NTA MA students in scenography) and world wide (collaborative projects 
and workshops with Columbia University NY, Zurich University of the Arts, Teatre della Pergola in 
Florence, etc.) 

NTA has developed as a key player within the expanded field of scenography. The difficulty of 
immediate associations to established job opportunities represents both, the quality of field which 
constantly is developing, and the few but very distinctly interested applicants to the program, 
worldwide. The width of the education can make it difficult to grasp the future possibilities which 
unfold and get clearer during the studies and especially afterwards, as the scenography students 
attain an openness and flexibility with a large area of fields (as graduated students prove: of the first 
class graduating from MA in scenography in 2017 one student is design executive at Robert Wilson in 
New York, one works as an independent scenographer at major theatres in Germany, Estonia, 
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Norway and Denmark, one has been engaged right after her studies as exhibition scenographer, etc). 
The international interest in the MA program in scenography results in most applications to come 
from all over the world. For many, even when accepted to the program, arranging required permits 
to study in Norway proves to be difficult which represents a vulnerability for NTA; we are aware of 
this and are addressing it in the further development of the program. 

Competition 
There currently are two MA programs in scenography in Norway, one at Oslo University of the Arts 
and the other at HiØ. Although the curriculum touches upon scenographic expressions beyond the 
theatre, the programme in Oslo focuses on the stage. Additionally the scenography education at 

MA in scenography at NTA/HiØ is unique in Norway. There are various stage-design or scenography 
educations in Scandinavia but none with the same open focus on the core of scenography and 
especially with the same level of project realizations with institutional collaborators. Within the 
international context of the educations in scenography I am familiar with, there is in an increasing 
amount of educations within the field of scenography as spatial strategies which then again often are 
detached from theatre and fully focus on the public space. The unique quality of the NTA 
scenography program lies in the link between diverse approaches to scenography, in theory and in 
practice, and within the Norwegian Theatre Academy the scenography students closely collaborate 
with acting and performance students, creating works of scenic arts and carrying the resulting 
experience into the other areas of public and semi-public spaces. To maintain our position within 
theatre education in Norway and globally, and to further research and profile scenography, the 
academy depends on the MA programs in both respective fields. 

Relevance for work 
The Master Program in Scenography is based on the realization of scenographic works, in 
collaboration with internal partners (from HiØ), as well as external partners (f.ex. Technical Museum 
Oslo, Trøndelag Teater, Gallery F15, Vitenparken Ås). Since scenography is understood as an art form 
which does not exist alone, independently of other contributors, but much more as spatial facilitator 
between other agencies, the education of scenographers inherently has to relate to the dialogue any 
scenography engages in (with directors, choreographers, composers, curators, etc.). This dialogue 
lies at the core of the MA in scenography at NTA and therefore the collaboration with other artists, 
researchers and professionals is key to the whole program. 

The resulting proximity to relevant fields, locally, nationally and internationally blends the 
professional work structure into the education, as the scenography students have the rare 
opportunity to explore both, the development and realization of professional projects in 
collaboration with professionals and the required protection while still being students; the highly 
qualified faculty of NTA covers the gap between the two. (The large exhi
Enforced Labour in Norway during the Second World War at the Technical Museum Oslo is a good 
example. A scenography student from NTA developed throughout a year the exhibition design with 
the curator and researcher at the museum, in charge of the research project funded by 
Forskningsrådet. The exhibition was open to the public for more than a year.) Similar employments 
and work opportunities arose to students during their studies, often through the collaboration in the 
scope of the final MA project (one student hired by Robert Wilson Works in New York, one student 
hired by Vitenparken Ås right after the MA degree.) Furthermore, we seek to run and conceive each 
term and the two years educational structure, strictly following the study program while at the same 
time relating and reacting to current tendencies, evolvements and discourses within the field of 
scenography. 
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Finally, the MA program in scenography introduces and prepares the students for the Norwegian 
Artistic Research Program (DIKU) to able to continue their artistic and academic engagement towards 
a PhD in arts. Both the artistic practice, which is the core of artistic research in Norway and the 
theoretical and investigative underpinning to allocate the inquiry in a larger international context in 
history in order to understand the reflection part in DIKU. Considering the many recent publications 
on the topic, a very vivid discourse currently is taking place in respect to scenography. In parallel, the 
practice in the field is expanding its boundaries rapidly. However, there are very few samples where 
the two merge to a consistent form of reflected artistic expression. The MA program in scenography 
at NTA is researching and substantiating that meeting in the form of a synergy. 

Strategic relevance 
We currently have the third class of scenography master students and we have graduated two 
classes so far. Being at the same time a challenge we are working with, it also represents a great 
quality how different those two classes became within the scope of their different final MA projects 
with which they apply to the studies. Relating to the distinct developments and needs resulting from 

identities. This is a challenge as they still all follow the same study program, but allows us to bind the 
study program in ongoing research and professional practice, nationally and internationally, within 
and beyond art fields. 

The first class was distinct in their collaborations with professional institutions where they developed 
and realized large productions. In those works the partner institutions covered the main production 

phies. The productions in the Technical 

official program, giving the students the chance to work within fully professional contexts, supervised 
 

The second class had questioned and inquired the boundaries of scenography. And although in close 
collaboration with outside institutions too, the students primarily expanded the understanding of 
scenography into bio-art, scenographic-choreography and the scenography of demonstration and 
remonstration. Those final MA projects remained more investigative, with a higher focus on research 
quality, while the final works remained of smaller scale. 

The adjustments within the framework of the study program allows NTA not only to adapt to 
respective inquiries of MA students (who usually have a considerable extent of previous professional 
experience in related fields) but also to contribute to the international discourse around scenography 
and to practically explore scenography and hereby enlarge the field. As an example, the collaboration 
of two scenography students with Vitensenter Ås has led to a joint project endeavor to establish a 

-
platform at NTA, which would be nationally unique. 
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2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering m.m. 
 

Årstall 
start 

Årstall 
slutt 
normert tid 

Antall 
studenter 
startet pr. 
01.10. 

Antall  
studenter 
fullført på 
normert tid 

Totalt 
antall 
studenter 
fullført 

Aktive 
studenter 
V2019 

Frafall Andel 
fullført 

Andel 
frafall 

2015* 2016 5 5 5    100 %  
2017* 2018 6 6 6   100 %  
2018 2020 5   3 2   
SUM     3    

* kull 2015 og kull 2017: studiet startet i januar og ble avsluttet i desember året etter. 

Merknad fra studiedirektøren 
Søknadsfristen for de internasjonale studiene ved HiØ (engelskspråklige gradsstudier) flyttes 
kommende søknadsperiode fram fra 1. mars til 1. desember. Dette for å gi søkere bedre tid til å 
fremskaffe formelle dokumenter knyttet til opphold og økonomi. Dette er trolig en av årsakene til 
frafallet for kull 2018. 

 
Egenvurdering 
Det første kullet startet i januar 2015, deretter har det vært opptak til studiet i januar 2017 og august 
2018. Søkertallene har vært rimelig stabile. 

 2015 2017 2018 
Totalt antall søkere 25 25 22 
Kvinner 60 % 60 % 55 % 
Menn 40 % 40 % 45 % 
Gjennomsnittsalder 28,6 27,8 30 
Antall på venteliste 2 2 0 
Antall vurdert på 
realkompetanse 

0 1 0 

Opptaksprøver/inntak 
Antall nasjoner 12 17 14 
Antall kvinner invitert til 
2. prøve 

9 6 5 

Antall menn invitert til 
2. prøve 

4 5 2 

Søkere tilbudt 
studieplass 

5 6 5 

Antall kvinner tilbudt 
studieplass 

4 3 3 

Antall menn tilbudt 
studieplass 

1 3 2 

Kandidater gjennomført 
studiet 

5 6 (2020) 

 

Læringsmiljø over tid 
Akademiet har over tid utviklet og opprettholdt et sosialt og faglig miljø hvor både studenter og 
ansatte kjenner seg inkludert i fellesskapet. 
Undervisningen baserer seg på den KU som utøves ved akademiet, både gjennom akademiets egne 
KU-prosjekter og den enkelte undervisers KU. 
Akademiet arbeider kontinuerlig med oppdatering av undervisningsfasiliteter som undervisningsrom 
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og teknisk utstyr. Siste års oppgradering og nyinvestering i teknisk utstyr ansees som viktig for å 
kunne tilby gode studiefasiliteter for studentene. 
Stadig flere møtepunkter mellom studenter og faglige ledelse, undervisere og administrativ/teknisk 
stab i ulike fora utvikles, og i denne sammenhengen gjennomføres regelmessige plenumsmøter, 
klassemøter og produksjonsmøter. 

Studiegjennomføring 
Gjennomstrømmingen er på 100 %. Undervisningsaktivitetene er tilrettelagt gjennom forelesninger, 
laboratorier og workshops. På masternivå er mange undervisningsaktiviteter direkte forskningsbasert 
og ofte i samarbeid med eksterne nasjonale og internasjonale utdannings- og kulturinstitusjoner. 
Det legges stor vekt på å tilrettelegge for studentenes muligheter for involvering i samfunnet utenfor 
akademiet og utnyttelse av muligheter i det offentlige rom. 

Gjennom de to første kullene har det avspeilet seg tydelig at studentenes interesse for fagfeltet kan 
innebære stor variasjon. Kull 2 var mer interessert i å utvikle og gjennomføre egne solo-produksjoner 
enn kull 1, hvor samtlige studenter gjennomførte sine masterproduksjoner i samarbeid med tunge 
kulturinstitusjoner med store produksjonstekniske ressurser (Norsk Teknisk Museum, Trøndelag 
Teater, Nationaltheatret). Dette er en viktig erfaring knyttet til akademiets forståelse av scenografi; 
extended scenography. Det er en svært positiv erfaring at dette ikke kommer i konflikt med 
studieplanen. 

Kandidatproduksjonen viser 5 kandidater høst 2016 og 6 kandidater høst 2018. 

Evalueringer 
Det er for få studenter i studiet til at det fremkommer resultater i Studiebarometeret. 

Periodisk programevaluering er ikke gjennomført for studiet. 

Evalueringer (EVA 3) er gjennomført høsten 2018. Disse avdekker først og fremst et behov for 
individuell lagringsplass for studentene. Studentene skal arbeide med et prosjekt over fire semestre 
og har behov for å lagre ulike fysiske objekter som vil være under utvikling gjennom hele deres 
studietid. Dette jobber Akademiet med å løse. 

Det gjennomføres flere workshopevalueringer og en semesterevaluering. I tillegg avholdes jevnlig 
klassemøter og plenumsmøter hvor samtlige av akademiets studenter er invitert. 

 

3) Faglig bærekraft 

Egenevaluering 

Scenography brings visual, musical, haptic and olfactory elements into a dialogue and weaves them 
into a whole, primarily as an inner agent triggering and facilitating the interconnection between an 

a spatial, sensory active agency, organizing and recontextualizing existing elements and factors. This 
concept of scenography is based on current substantiations and discourses within an expanded field, 
as well as historical developments across cultures. NTA in this sense has defined and is further 
developing a distinct understanding of scenography that internationally is respected, as the 
publications, lectures and art works realized by the leadership and the faculty is proof of. In this 
context NTA is cultivating its own well anchored conception of scenography which it constantly 
reflects and questions in dialogue with other important international pedagogical and professional 
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partner institutions. This is mirrored in the curriculum with a balance of members of staff within 
theory, art practice and artistic research, as well as guest artists invited in respect to deepen distinct 
areas of the field of scenography which is subject to an ongoing change as it takes shape in the 
international discourse. 

The artistic leadership of NTA reverberates this understanding of the field. The Master Program in 

architecture and international extensive experience in art practices between and uniting architecture 
and theatre, he covers a cross-disciplinary context that corresponds to scenography as described 

with which the students have the possibility to test and realize small and large projects within a 

exploration and understanding of scenography tightly is woven into the professional field, nationally 
in Norway and partly internationally. The students who apply with a research question or topic will 
during their studies and the accordant workshops, theory classes and laboratories expand and refine 
these into their final MA projects. They are individually accompanied by a member of the faculty as a 
supervisor and an external specialist from the field. 

 competence lies as much in the development and realization of 
scenographies for the stage, exhibitions, museum and the public space in collaboration with theatre 
directors, choreographiers, curators, historians, archeologists, scientists etc, as in the contributions 
to the field of scenography as an international curator, a lecturer, a workshop leader, and a scholar 
with various publications reflecting scenography as «performative architecture», or the 
amalgamation of theatre and architecture. 

Serge von Arx covers the teaching modules «Production» I, II and III and «Laboratory» I, II or III. 

The close collaboration with the Performance MA program at NTA also includes the competence of 
the faculty of the acting and performance department, to underpin and str
scenography in the width of fields it intrinsically cooperates with. Professor Karmenlara Ely who 
chairs the Performance MA program at NTA has a broad and interdisciplinary portfolio of works she 
created within artistic research focusing on materials, textiles, dance and movement; festival and 
street performance, popular culture, discourses on reception, sensory and ethical relations and 
performance theory (in relation to phenomenology, embodied practices, decolonial theory, diaspora 
and ritual).  

Professor Karen Kipphoff has a vast expertise within scenography originally as a puppeteer, 
performer, prop maker and stage designer, understanding props or things on stage as «actors» in 
dialogue with all other elements of a theatrical whole. Her experience and knowledge based in her 
practice in various German theatres (where she also worked as assistant professor at the University 
of the Arts Berlin) stretches into the visual arts , video arts, etc. (she has been a professor for fine arts 
at KhiB for twelve years) and gained a profound understanding within expanded scenography in her 
eight years experience as a professor at HiØ. Karen Kipphoff herewith covers many important links 
and interfaces how scenography connects to related art fields. She also contributes to the program 
with her proficiency in developing and running research projects, lecturing, curating exhibitions and 
creating performances. She also is an expert in performance art history which is relevant for 
scenography education in understanding human conditions in relation to spatial manifestations and  

rmance with which the scenography program collaborates 
closely. 
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developments and needs, in respect to their final MA project in close collaboration with the artistic 
director. Karen Kipphoff is the project leader of the research project «Blind Spot» which funded over 
3 years by former NARP, now DIKU which includes students from all levels and enhances the 

 

Karen Kipphoff covers the teaching modules «Laboratory» I, II and III and «Production» I, II or III. 

Associate Professor Philipp Schulte is in charge of the theoretical foundation of the scenography 
teaching which he realizes as a lecturer himself, as a supervisor and as organizer of relevant external 

respect to the performing arts and the conceptual framework of scenic arts projects.  

Philipp Schulte is teaching and organizing the modules «Theory & Methods» I, II and III. 

Jakob Oredsson, assistant professor, currently is hired within the competence area of light and 
architecture within scenography. He is a scenographer and architects with a strong experience in 
relation to the art works in the public urban space. He replaced a former Professor in scenography, 
Siri Langdalen, architect, stage-, exhibition- and set-designer who left NTA due to a leader position at 
the filmschool of Inlands University. The is position is announced in spring 2019 as permanent 
em
«Material Strategies». 

Jakob Oredsson is co-creating, organizing and running the modules «Productions» I, II and/or III. 

Additionally Professor Eleonora Fabiao who should become the main Professor in Master in 
Performance from August 2019-August 2020, will be able to engage the MA students in scenography 
towards a clear awareness and understanding of the public space in the highly varying cultural 
contexts. She is planned to organize and run activities especially in collaborative courses where MA 
performance and MA scenography collaborate, as well as give feedback from both her artistic 

evant for the 
scenography program, covers performance theory, performance art, ethics and dramaturgical 
practices, concept development. 

«laboratory» module where students explore relevant related forms of artistic inquiry and 
expression to enlarge their understanding of the field. The vast international networks of all faculty 
members who all are very active in art productions worldwide ensure the relevance of that part of 
the teaching which is curated anew evey time to react to current tendencies in the field and the 
respective needs of the students in respect to their individual MA projects. 
 

Merknad fra studiedirektøren 
Samlet fagmiljø for masterstudiet er på 1,58 årsverk.  
Toppkompetansen utgjør på 1,1 årsverk (69,6 %) av samlet årsverk, mens førstekompetansen utgjør 
1,25 årsverk (79,1 %). Studiet tilfredsstiller krav i studietilsynsforskriftens § 2-3 (4).  
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MA Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 
 

Akkreditering Heltid/ 
deltid 

Antall aktive studenter 
pr. 01.10.18 inkl. forsinkelser 

Antall aktive kull 
2019-2020 

12.07.2016 Deltid Kull 2017: 20 studenter 
Kull 2018: 6 studenter 

Kull 2017  deltid 
Kull 2018  deltid 

  Totalt 26 studenter  
 

Merknad fra studiedirektøren 
Studiet ble våren 2019 utlyst som heltidsstudium (kun opptak til deltid for tidligere kull). Etter 
søknadsfrist og -behandling var det få kvalifiserte søkere. Rektor, på fullmakt fra styret, har besluttet 
at det ikke foretas opptak til studiet for studieåret 2019-2020, jf. kapittel 6 i Bestemmelser om 
studieportefølje ved HiØ. Egenvurderingen til dekan er foretatt før beslutning om trekk av studiet ble 
fattet. 
 

1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske 
betydning 

Egenvurdering 
Studiet dekker et samfunnsmessig behov ved at det har som mål å utdanne sykepleiere med avansert 
vurderings- og håndteringskompetanse spesielt rettet mot pasienter med kronisk sykdom og de 
omsorgsbehov dette utløser. Det er en sterk vekst i andelen mennesker som lever med ulike kroniske 
sykdommer, og den vil fortsette å stige.  

Arbeidslivets etterspørsel etter kandidater med høy og relevant sykepleiefaglig kompetanse kommer 
til uttrykk i ulike fora. Utfordringer er blant annet knyttet til avlønning etter endt utdanning, 
manglende plan for kompetanseheving i kommuner og at masterstudiet er en relativt ny utdanning 
med få uteksaminerte kandidater på landsbasis. En synliggjøring av kompetansens merverdi vil bli 
tydeligere på sikt. 

Studiets arbeidslivsrelevans er dekket ved at mastergraden har et klart klinisk fokus og anses for å 
kunne heve kompetansen på sykepleietjenesten til et avansert nivå. Helsedirektoratet påpeker særlig 
tre forhold som har stor betydning for behovsprofilen på videreutdanning av sykepleiere: 
demografisk utvikling, befolkningens sykdomsutvikling og den medisinske og teknologiske 
utviklingen. Helsedirektoratet gir lønnstilskudd for å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging 
gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert sykepleie på mastergradsnivå (120 studiepoeng). 

Strategisk vurdering 
Vi leverer samfunnsrelevant og profesjonsrettede utdanninger. 
Vår studieportefølje er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-  
(Strategisk plan 2019-2022) 

Masterstudiet er svært samfunnsrelevant, og skal bidra til å heve kompetansen i tjenester som er 
svært etterspurt. Masterstudiet er viktig for bachelorutdanningene og vil bidra til at det er mulig å 
gjennomføre et helt studieløp ved HiØ. 

Videre er det mål i den strategiske planen at Forskningen vår er samfunnsrelevant og 
profesjonsrettet, og bidrar til å styrke utdanningene og at Høgskolens første ph.d.-program med 
arbeidstittel «Det digitale samfunn» er akkreditert.
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Masterstudiet har etter dekanens vurdering betydning for høgskolens satsing på ph.d.-utdanning. 
Dette ut fra engasjement inn i de interne ph.d.-seminarene, søknad om stipendiatstilling, flere års 
arbeid med utdanning og forskning innen velferdsteknologi og utvikling av videreutdanning innen 
Brukerveiledning, innovasjon og velferdsteknologi. 

Evalueringer 
Dekanen viser til gode resultater fra Studiebarometeret 2018 der studentene i hovedsak er meget 
fornøyd med studiet og skårer over snittet sammenlignet med tilsvarende utdanninger på 9 av 13 
områder.  

Yrkesrelevans 
Studentene skårer 2,7 på spørsmål om yrkesrelevans. Dette kan ha sammenheng med at teori er 
vektlagt i de første emnene. Ett av fire delspørsmålene knyttet til yrkesrelevans er Jeg får 
kompetanse som er viktig i arbeidslivet. Her skårer utdanningen 4,7.  

Konkurransesituasjon 
USN, Lovisenberg diakonale høgskole og NTNU (Gjøvik) har tilsvarende mastergrader.  

Samarbeid om utdanning eksternt 
HV har innledet samarbeid med NMBU som en del av utviklingsavtalen. Samarbeidet skal gi 
muligheter for å søke opptak til enkeltemner på tvers av utdanningsinstitusjonene, noe som vil gi 
studentene flere valgmuligheter. 
 
 
2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering m.m. 
 

Årstall start Årstall slutt 
normert tid 

Antall 
studenter 
startet 
pr. 01.10. 

Antall 
studenter 
fullført på 
normert tid 

Totalt antall 
studenter 
fullført 

Aktive 
studenter 
V2019 

Frafall 

2017 2021 30   20 10 
2018 2022 6   6 0 
SUM     26  

 
Egenvurdering 
Studentrekruttering 
Søkertallene til studiet har gått ned siden oppstarten i 2017. Studiet er et nasjonalt satsingsområde 
hvor Helsedirektoratet gir lønnstilskudd til kommunene dersom kommunen bidrar med samme andel 
(25 % hver). Det er få kommuner som har benyttet seg av dette. 
Se punktet om gjennomgang og revidering/reorganisering av masterporteføljen. 
 
Tiltak for å øke gjennomføring 
Avdelingen har følgende tiltak for å øke gjennomføringen: 

studenter inviteres og involveres i fagansattes forskningsprosjekter 
studenter inviteres jevnlig til møteplasser med ansatte for evaluering av studiets emner og 
undervisningsopplegg
studenter arbeider i grupper med faglige oppgaver hvor de veiledes av fagansatte
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Revidering/reorganisering av masterporteføljen 
Avdelingen ønsker å se på mulige felles overbygninger (paraplymastere) og synergier, og vurderer 
flere fordypningsområder. Helsedirektoratet har startet arbeidet med å utvikle et masterstudium i 
klinisk allmennsykepleie som en spesialistutdanning. KD har sendt ut forslag på nasjonale 
retningslinjer for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie på høring med frist 1. juli 
20191. Det kan være hensiktsmessig å vurdere å etablere denne masterutdanningen da det er stort 
samsvar i innholdet med den allerede eksisterende masterutdanningen vår. 
Dekan mener en tydeliggjøring av spesialistfunksjonen kan gjøre masterstudiet mer attraktivt både 
blant søkere og arbeidsgivere. Han ønsker samtidig å heve AAIO2-utdanningene til en 
masterutdanning på 120 studiepoeng, og har lagt fram en skisse til denne. En master i avansert 
klinisk helsevitenskap som inkluderer fem ulike sykepleiespesialiseringer; AAIO og allmennsykepleie 
vil være mer robust og kostnadseffektivt. 

Skisse til ny studiemodell for en masterutdanning i avansert klinisk helsevitenskap (heltid): 

1. semester (høst) 2. semester (vår) 3. semester (høst) 4. semester (vår) 
Obligatoriske emner 

Helse, sykdom og 
legemidler 
(15 stp) 

Vitenskapsteori og 
forskningsmetode 
(15 stp) 

Prosjektarbeid med 
studieretningsrelevant 
praksis 
(15 stp) 

Masteroppgave 
(30 stp) 

Klinisk vurderings- og 
handlingskompetanse 
(15 stp) 

   

Valgemner 
 Akuttsykepleie, praksis 

(15 stp) 
Akuttsykepleie, teori 
og/eller praksis 
(15 stp) 

 

 Anestesisykepleie, 
praksis 
(15 stp) 

Anestesisykepleie, teori 
og/eller praksis 
(15 stp) 

 

 Intensivsykepleie, 
praksis 
(15 stp) 

Intensivsykepleie, teori 
og/eller praksis 
(15 stp) 

 

 Operasjonssykepleie, 
praksis  
(15 stp) 

Operasjonssykepleie, 
teori og/eller praksis 
(15 stp) 

 

 Allmennsykepleie, 
praksis 
(15 stp) 

Allmennsykepleie, teori 
og/eller praksis 
(15 stp) 

 

 

  

                                                           
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--forslag-til-forskrift-om-nasjonal-retningslinje-for-masterutdanning-i-
avansert-klinisk-allmennsykepleie/id2632551/ 
2 AAIO: Akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonsutdanninger som pr. i dag har et omfang på 90 studiepoeng hver 
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3) Faglig bærekraft 

Egenvurdering 
Studiets kjerneområder 
Dekanen presiserer at studiets kjerneområde er avansert sykepleie til mennesker med kronisk 
sykdom, og redegjør videre for innholdet i studiets emner og hvilken kompetanse som kreves av 
fagmiljøet for å undervise. 

Ansattes formelle kvalifikasjoner 
Fagmiljøet har ifølge dekan både bredde- og dybdekompetanse for å organisere og tilby et studium i 
samsvar med studiets innhold og undervisning som bidrar til at studentene oppnår forventet 
læringsutbytte.  

Det er knyttet 3,22 årsverk (12 personer) til studiets fagmiljø (jf. oversikt over fagmiljøets bidrag i 
studiet vedlagt egenvurderingen  tallet er korrigert) hvorav en professor i 100 % stilling og tre 
professorer i deltidsstillinger (40 %, 20 %, 20 %). I tillegg er det fem ansatte med førstekompetanse 
og fire høgskolelektorer i fagmiljøet. Én av de ansatte er i professorløp, og det er lyst ut en 
professorstilling. 

Merknad fra studiedirektøren 
Det er 3,22 årsverk knyttet til studiet. Av disse utgjør ansatte med toppkompetanse 52,8 % 
(1,7 årsverk) og ansatte med førstekompetanse utgjør 78,3 % (2,52 årsverk). Alle har fast 
stilling ved HiØ. Professor under tilsetting og ansatte i fagmiljøet med mindre enn 0,1 årsverk 
er ikke tatt med i beregningen.  
Kravet til første- og toppkompetanse for studiet er oppfylt i henhold til 
studietilsynsforskriftens § 2-3 (4) b). 

 
Fagmiljøets størrelse/antall årsverk sett i sammenheng med antall aktive studenter. 
Det er knyttet 3,22 årsverk til studiet som inneværende studieår har 26 aktive studenter (merknad: 
13 heltidsekvivalenter). Dekan anser at det er et rimelig forhold mellom antall årsverk og antall 
studenter; 0,12 årsverk pr. student. Fagmiljøets størrelse er basert på vurderinger i forhold til 
muligheter for å skapet et godt læringsmiljø for studenter, og opprettholde stabilitet i fagmiljøet. 
Flere fagansatte er knyttet til mer enn ett emne bl.a. for å få flere treffpunkter med studentene 
gjennom studieløpet, og derigjennom sikre god oppfølging og kontinuitet, samtidig som det sikrer et 
godt og stabilt læringsmiljø. 
 
Relevant forskning og publisering samt nasjonale og internasjonale nettverk 
Vedlagt egenvurderinger følger oversikt over relevant forskning, nasjonale og internasjonale nettverk 
og publikasjoner.  
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MA Psykososialt arbeid  helse- og sosialfaglig yrkespraksis 
 

Akkreditering Heltid/ 
deltid 

Antall aktive studenter pr. 
01.10.18 inkl. forsinkelser* 

Antall aktive kull 
2019-2020** 

18.10.2011 Deltid 
(erfaringsbasert) 

Kull 2017: 21 studenter 
Kull 2018: 31 studenter 
Tidligere kull: 27 studenter 

Kull 2017 
Kull 2018 
Kull 2019 

  Totalt: 79 studenter  
* forsinkelser i kull 2012, kull 2014 og kull 2015 
** ikke opptak til studiet høsten 2016 

 
1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske 
betydning 
 
Egenvurdering 
Dekan vurderer masterstudiet til å dekke profesjonsfeltets behov for kunnskaper og refleksjon innen 
det tjenestetilbudet som utfører arbeid med og for brukere og pasienter i dagens Norge. Målet med 
utdanningen er å sikre at profesjonskunnskap og akademisk systematisk arbeid føres sammen slik at 
ny kunnskap kan bidra med å videreutvikle kompetanse innen offentlige tjenester. Offentlig sektor er 
på vesentlige punkter omorganisert og speiler internasjonale endringer der brukermedvirkning og 
citizenship er pålagte rammer og strategiske mål for tjenestesektoren, noe som fører til en 
sentralisering av spesialkompetanse. Samarbeid mellom profesjonsutøver og 
bruker/pasient/elev/sonende og samarbeid mellom ulike tjenesteytere er vesentlig i dagens 
samfunn, og masterutdanningen støtter opp under dette ved bl.a. å ha særlig fokus på 
sammenhengen mellom individ, samfunn og kultur. 

Strategisk vurdering 
Vi leverer fremragende samfunnsrelevante og profesjonsrettede utdanninger. 
Vår studieportefølje er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-studier med høy samfunnsrelevans  
(Strategisk plan 2019-2022) 

Masterstudiet har betydning for avdelingens eksisterende bachelorstudier og for høgskolens satsing 
på ph.d.-utdanning. Masterstudiet er også viktig slik at bachelorkandidater kan gjennomføre et helt 
studieløp ved HiØ. 

Dekan trekker videre fram punktene Forskningen vår er samfunnsrelevant og profesjonsrettet og 
bidrar til å styrke utdanningene og Høgskolens første ph.d.-program med arbeidstittel «Det digitale 
samfunn» er akkreditert for å fremheve at masterstudiet har betydning for høgskolens eksisterende 
bachelorstudier, og for høgskolens satsing på ph.d.-utdanning. Flere i studiets fagmiljø har vært 
engasjert inn mot ph.d.-satsingen med bidrag inn i de interne ph.d.-seminarene, og ved å arrangere 
et internt internasjonalt seminar med digitalisering som tema. 

Evalueringer 
Dekan henviser til resultater fra Studiebarometeret som viser at masterstudiet skårer godt over 
snittet på de fleste faktorer. Totalt sett vurderer studentene studiet til å være meget bra. 

Yrkesrelevans 
Det er ikke gjennomført kandidatundersøkelser for de to kullene som pr. nå er uteksaminert for å få 
kartlagt hvor og om studentene har fått relevant arbeid etter gjennomført mastergrad. Studentene 

1168



24 
 

skårer 3,2 på spørsmål om yrkesrelevans i Studiebarometeret 2018. Gjennomsnittet for alle 
sosialfaglige utdanninger er 3,1. 

I erfaringsbaserte mastergrader er det krav om arbeidslivserfaring som del av opptakskravet. 
Deltidsstudier hvor studentene er i arbeid medfører at studentene bringer med seg problemstillinger 
fra praksisfeltet inn i studiet. Begge deler bidrar til studiets yrkesrelevans. 

Slik vi forstår tilbakemeldinger fra tidligere studenter så samsvarer gode søkertall godt med at de 
studentene som uteksamineres opplever utdannelsen som relevant og nyttig. 

Konkurransesituasjon 
Tilsvarende utdanning tilbys ved flere andre utdanningsinstitusjoner, men med et noe annet innhold; 
fokus på psykososialt arbeid med barn og unge. 

Samarbeid om utdanning eksternt 
Avdelingen har innledet samarbeid med NMBU som del av utviklingsavtalen. Dette skal gi studentene 
mulighet til å søke opptak til enkeltemner på tvers av utdanningsinstitusjonene, noe som vil gi dem 
flere valgmuligheter.  
 

2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering m.m. 
 

Årstall 
start 

Årstall 
slutt 
normert tid 

Antall 
studenter 
startet pr. 
01.10. 

Antall  
studenter 
fullført på 
normert tid 

Totalt 
antall 
studenter 
fullført 

Aktive 
studenter 
V2019 

Frafall Andel 
fullført 

Andel 
frafall 

2012 2016 55 13 18 2 35 33 % 63 % 
2014 2018 40 5 5 13 22 13 % 55 % 
2015 2019 35 1* 1* 12 22   
2017 2021 35   21 14   
2018 2022 31   31 0   
SUM     79    

* det er én student som har fullført studiet før normert tid pga. tidligere avlagt videreutdanning som er 
innpasset i masterutdanningen 
 
Egenvurdering 
Studentrekruttering 
Søkertallene til studiet har vært stabile over flere år. Det er positivt med en økning i søkere i 2019.  

Studiegjennomføring 
Frafallet fra masterstudiet er høyt og få studenter gjennomfører studiet. Ekstraordinære forhold 
knyttet til masterutdanningen i 2014 og 2015 medførte at flere studenter sluttet. Disse forholdene er 
nå løst. 

Deltidsstudium over fire år er krevende for studentene, og flere melder om problemer med å få 
permisjon fra eget arbeid til eksamen og studier. 

Avdelingen har iverksatt flere konkrete tiltak for å bedre gjennomstrømmingen og vurderer 
ytterligere tiltak. Tiltak som allerede er gjennomført er bl.a. krav om obligatorisk tilstedeværelse i 
undervisningen er fjernet, masteroppgaveseminarer med konkretisering av problemstillinger, 
rekruttering av studenter til deltakelse i ansattes forskning, etablering av basisgrupper for å bedre 

1169



25 
 

kontakten studenten imellom og for å få sammenheng mellom emner samt etablering av grupper i 
sosiale medier. 

Gjennomgang og revidering/reorganisering av masterporteføljen 
Avdelingen vil sette i gang et arbeid med å gjennomgå masterstudiene for å vurdere og revidere 
oppbyggingen av studiene. De ønsker å se på mulige overbygninger (paraplymastere) og synergier, 
og vurdere flere fordypningsområder. 

 

3) Faglig bærekraft 

Egenvurdering 
Studiets kjerneområder 
Studiets kjerneområde er emnene Innføring i kunnskapsgrunnlaget for psykososialt arbeid innen 
helse- og sosialsektoren, Mangfold i yrkesfaglig praksis og Yrkesrettet fordypning i psykososialt arbeid 
(alle tre fordypninger, se studiemodell i vedlegg 4). Dekan vurderer at masterstudiet har 
førstekompetanse innen kjerneområdene i utdanningen. 

Ansattes formelle kvalifikasjoner 
Det er knyttet 6,45 årsverk (9 personer) til studiet. Det er tre personer i midlertidige stillinger 
(førsteamanuenser), men alle tre er pr. nå i vikariat eller under vurdering for forlengelse/tilsetting 
kommende studieår. Fagmiljøet består av fagansatte med førstekompetanse der én av disse har 
professorkompetanse samt én stipendiat. 

Merknad fra studiedirektøren 
Av 6,45 årsverk utgjør ansatte med toppkompetanse 16 % (1,0 årsverk, én professor), og 
ansatte med førstekompetanse utgjør 96 % (6,2 årsverk).  
Kravet til første- og toppkompetanse for studiet er oppfylt i henhold til krav i 
studietilsynsforskriften § 2-3 (4) b). 
 

Fagmiljøets størrelse/antall årsverk sett i sammenheng med antall aktive studenter 
Det er 6,45 årsverk og 79 deltidsstudenter (tallene er korrigert av studiedirektøren). Dette utgjør 6,12 
studenter pr. faglig årsverk, regnet i heltidsekvivalenter (studenter). Dekan vurderer fagmiljøets 
størrelse som tilstrekkelig i forhold til antall studenter.  

Relevant forskning, nettverk og publikasjoner 
Dekan henviser til vedlegg som følger egenvurderingen med oversikt over forskning, publisering og 
deltakelse i nasjonale/internasjonale nettverk pr. fagansatt.  
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MA Samordning av helse- og velferdstjenester 
 

Akkreditering Heltid/ 
deltid 

Antall aktive studenter 
pr. 01.10.18 inkl. forsinkelser** 

Antall aktive kull 
2019-2020 
 

16.05.2008 
 
Endret navn i 2017 fra 
Tverrfaglig samarbeid i 
helse- og sosialsektoren. 

Deltid 
(erfaringsbasert) 

Kull 2016*: 21 studenter 
Kull 2017: 28 studenter 
Kull 2018: 28 studenter 
 
Tidligere kull: 23 studenter 

Kull 2016 
Kull 2017 
Kull 2018 
Kull 2019 
 

  Totalt 100 studenter  
* Siste kull med «gammelt» navn 
** forsinkelser i kull 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015. Opptak til heltid kun i 2012. 

 

1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske 
betydning 
 
Egenvurdering 
Samfunnets behov 
Det er et økende behov for samordning av tjenester og samarbeidskompetanse hos yrkesutøvere. 
Forståelse for at ulike sykdommer, problemer og utfordringer brukerne har henger sammen, og 
samordning blir nødvendig for å få et helhetlig tjenestetilbud til den enkelte bruker. 
Administrative og organisatoriske reformer i helse- og velferdssektoren (NAV-reformen, 
samhandlingsreformen, redusert institusjonsbehandling og mer hjemmebaserte og polikliniske 
tjenester) har skapt et økende behov for samarbeidskompetanse blant tjenesteyterne. 

Studiet retter seg inn mot hvordan man skal tilrettelegge for og organisere samordning, og blir et 
naturlig supplement og påbygging til bachelorstudiene. 
Tverrprofesjonell samarbeidskompetanse er ikke tilstrekkelig for å sikre at de ulike tjenestene skaper 
helhetlige tjenestetilbud. Det er også nødvendig å legge til rette for organisatoriske løsninger som 
gjør at tjenesteyterne kan nyttiggjøre seg den tverrprofesjonelle samarbeidskompetansen de skal ha 
ervervet seg i bachelorutdanningene. Slik kompetanse gir masterstudiet. 
 
Det er nødvendig med tiltak både på individuelt og på organisatorisk nivå for å realisere bedre 
samhandling i helse- og velferdstjenestene. Masterstudiet styrker kandidatenes kompetanse knyttet 
til ledelse og organisering av samordning.  

Strategisk vurdering 
Vi leverer fremragende samfunnsrelevante og profesjonsrettede utdanninger. 
Vår studieportefølje er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-  
(Strategisk plan 2019-2022) 
Masterstudiet gir kompetanse til å håndtere utfordringer knyttet til samhandling i tjenestene og 
pasientenes behov for koordinerte tjenester. 
Masterstudiet er viktig for at studentene våre kan gjennomføre et helt studieforløp ved HiØ, og 
derfor også for bachelorstudiene våre. 
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Forskningen vår er samfunnsrelevant og profesjonsrettet, og bidrar til å styrke utdanningene våre. 
Høgskolens første ph.d.-program med arbeidstittel «Det digitale samfunn» er akkreditert. 
(Strategisk plan 2019-2022) 
Mastergraden har betydning for avdelingens eksisterende bachelorstudier og for høgskolens satsing 
på ph.d.-utdanning. Flere ansatte i studiets fagmiljø er engasjert inn mot ph.d.-satsingen med bidrag 
inn i de interne ph.d.-seminarene og ved å arrangere internt seminar ved avdelingen. Utdanningen er 
tildelt en stipendiatstilling til et nytt prosjekt i forbindelse med ph.d.-utdanningen. 
Det er utarbeidet forslag til et nytt emne på masternivå som retter seg direkte mot ph.d.-satsingen; 
Ledelse av digitale innovasjonsprosesser.  

Evaluering og yrkesrelevans 
Periodisk programevaluering gjennomføres våren 2019, men er foreløpig ikke avsluttet. Sentrale 
temaer for evalueringen er faglig innhold og organisering, gjennomføring av undervisning og 
veiledning, vurderingsordninger og -former, fagmiljø og arbeidslivsrelevans. 

Resultater fra Studiebarometeret 2018 viser at masterstudiet skårer godt over snittet på de fleste 
faktorer. Totalt sett vurderer studentene studiet til å være meget bra.  

Det er ikke gjennomført kandidatundersøkelser for masterstudiet, men på spørsmål om 
yrkesrelevans så skårer studiet 3,0. Gjennomsnitt for alle sosialfaglige utdanninger er 3,1. 

Det er krav om arbeidslivserfaring ved opptak til studiet som er erfaringsbasert, og studentene 
bringer dermed med seg problemstillinger fra praksisfeltet inn i studiet. Begge deler bidrar til 
studiets yrkesrelevans.  
 
Muntlige tilbakemeldinger tilsier at studentene er fornøyd med mulighetene studiet gir i arbeidslivet, 
og det er positive tilbakemeldinger på at problemstillinger knyttet til masteroppgavene bringer ny 
kunnskap til praksisfeltet. 

Konkurransesituasjon 
Studiet er unikt. Så langt avdelingen kjenner til, er det ingen andre utdanningsinstitusjoner på 
Østlandet som tilbyr tilsvarende utdanning. 

Samarbeid om utdanning eksternt 
Avdelingen har innledet samarbeid med NMBU som del av utvekslingsavtalen. Dette vil gi studentene 
muligheter for opptak til enkeltemner på tvers av utdanningsinstitusjonene, noe som vil gi flere 
valgmuligheter.  
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2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering m.m. 
 

Årstall 
start 

Årstall 
slutt 
normert tid 

Antall 
studenter 
startet pr. 
01.10. 

Antall  
studenter 
fullført på 
normert tid 

Totalt 
antall 
studenter 
fullført 

Aktive 
studenter 
V2019 

Frafall Andel 
fullført 

Andel 
frafall 

2011 2015 15 5 7 1 7 47 % 44 % 
2012 2016 25 7 9 2 14 36 % 55 % 
2012* 2014 5 0 2 0 3 40 % 60 % 
2013 2017 35 7 12 2 21 34 % 59 % 
2014 2018 20 10 10 6 4 50 % 18 % 
2015 2019 20   12 8   
2016 2020 25   21 4   
2017 2021 30   28 2   
2018 2022 30   28 2   
SUM     100    

* 2012: opptak også til heltid 

 
Egenvurdering 
Studentrekruttering og studiegjennomføring 
Det har vært opptak til studiet som deltidsstudium siden 2008 med stabile søkertall. Opptak til 
heltidsvariant av studiet var det kun i 2012.  Det har vært god interesse for studiet, men 
inntakskvaliteten ville vært bedre om interessen og søkertallene var høyere. Noe som igjen ville gitt 
bedre gjennomføring. 

Studiegjennomføring 
Oversikten viser høye frafallstall for studiet for kull tidligere enn 2015. Under halvparten av de som 
starter på studiet gjennomfører, enten med normal progresjon eller med forsinkelse. For kull 2017 og 
kull 2018 er frafallet foreløpig lavt.  

Dekan påpeker at deltidsstudiet over fire år er krevende og at studentene har problemer med å få 
permisjon fra eget arbeid til eksamen og studier.  

Avdelingen har derfor fulgt opp med følgende tiltak, og vurderer ytterligere tiltak: 

Krav om obligatorisk tilstedeværelse fjernet (studenter måtte slutte pga. høyt fravær) 
Arrangerer masteroppgaveseminar hvor det arbeides med å konkretisere problemstillinger til 
arbeidet med masteroppgaven 
Forskergruppen presenterer prosjekter for å rekruttere studenter til deltakelse i ansattes 
forskning. 

Gjennomgang og revidering/reorganisering av masterporteføljen 
Avdelingen vil sette i gang et arbeid med å gjennomgå masterstudiene for å vurdere og revidere 
oppbyggingen av studiene. De ønsker å se på mulige felles overbygninger (paraplymastere) og 
synergier, og vurdere flere fordypningsområder. 
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3) Faglig bærekraft 
 
Egenvurdering 
Kjerneområder i studiet 
Dekan redegjør for kjerneområdene i studiet der tverrfaglig og tverrprofesjonelt arbeid er de 
viktigste. Betydningen av samhandlingskompetanse for å utvikle tjenestene er essensielt. 

Ansattes formelle kompetanse 
Det er knyttet 7,75 årsverk (10 personer) (tallene er korrigert) til masterstudiet, hvorav tre 
professorer og tre førstekompetente. To professor er i pensjonsalder. En førsteamanuensis arbeider 
mot professorkvalifisering. 

Merknad fra studiedirektøren 
Studiets samlede årsverk er 7,75. Toppkompetanse knyttet til studiet utgjør 35, 5 % (2,75 
årsverk) og førstekompetanse utgjør 67,7 % (5,25 årsverk).  
Kravet til første- og toppkompetanse for studiet er oppfylt i henhold til krav i 
studietilsynsforskriften § 2-3 (4) b). 

Fagmiljøets størrelse/antall årsverk sett i sammenheng med antall aktive studenter 
Dekan vurderer fagmiljøets størrelse til rimelig sett i forhold til antall studenter. Det er 7,75 årsverk 
og 100 aktive studenter. Dette utgjør 6,45 studenter pr. faglig årsverk, regnet i heltidsekvivalenter 
(studenter). 

Relevant forskning og publisering samt nasjonale og internasjonale nettverk 
Dekanen henviser til vedlegg til egenvurderingen for dokumentasjon på relevant forskning, 
deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk samt publisering i kjerneområdene.  
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MA Green Energy Technology 
 

Akkreditering Heltid/deltid Undervisningsspråk Antall aktive kull 2019-2020 
28.08.2018 Heltid Engelsk Lyst ut høsten 2019, men trukket pga. få 

kvalifiserte søkere 
 

Merknad fra studiedirektøren 
Studiet ble lyst ut både nasjonalt og internasjonalt da det er tenkt undervist i sin helhet på engelsk. 
Etter søknadsfrist og -behandling var det få kvalifiserte søkere. Rektor på fullmakt fra styret har 
besluttet at det ikke foretas opptak til studiet for studieåret 2019-2020, jf. kapittel 6 i Bestemmelser 
om studieportefølje ved HiØ.  

Dekan har signalisert at opptakskravet til studiet vil bli vurdert før ny utlysning av studiet. 
Opptakskravet vil justeres for å få flere kvalifiserte søkere, men uten at det går ut over de faglige 
kvalifikasjonene som er nødvendig for å gjennomføre studiet. Justeringen vil gjelde omfanget av krav 
til matematikk. Endring av opptakskrav ligger innenfor høgskolens fullmakter knyttet til akkrediterte 
studier av NOKUT: 

Kan opptakskravet endres? 
Det er mulig å endre opptakskravet, men dere må påse at gjeldene regelverk følges og at ikke 
studiets fagområde eller den totale læringsutbyttebeskrivelsen endres. Dere bør også vurdere 
om det kan være merknader i den sakkyndige rapporten, som det må tas hensyn til. 
(https://www.nokut.no/norsk-utdanning/hoyere-utdanning/endringer-i-studier-akkreditert-
av-nokut--vanlige-sporsmal/) 

Studiedirektøren vil presisere at trekk av studiet er i tråd med hvilke signaler KD har gitt ved å holde 
antall små studier nede (i hovedsak færre enn 20 studenter). Ved å justere opptakskravet og avvente 
opptak til høsten 2020, vil høgskolen sikre opptak av et kull med et tilfredsstillende antall studenter 
som vil gi et godt læringsmiljø, og dermed øke mulighetene for å lykkes med å fullføre utdanningen 
på normert tid.  

Egenvurderingen til dekan er foretatt før beslutning om trekk av studiet ble fattet. Studiedirektøren 
vil samtidig minne om at studiet ble akkreditert i august 2018 og det har skjedd få og små endringer 
knyttet til studiet. 
 

1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske 
betydning 
 
Egenvurdering 
Dekan mener det er behov for mer kompetanse innen bærekraftige og miljøvennlige 
energiteknologier, og målet med utdanningen er å utdanne kandidater med teknologisk, innovativ og 
samfunnsvitenskapelig forståelse innen grønn energiteknologi.  

Kandidater som tar masterstudiet vil oppnå kvalifikasjoner for arbeid innen energiteknologisektoren 
og leverandørindustrien, arbeid hos energiselskaper/kraftleverandører, arbeid innen offentlig sektor 
med utredning og forvaltning og arbeid innen forskning og undervisning.  

Tverrfaglig kompetanse anses som en nøkkelferdighet som ingeniør- og teknologikandidater vil ha 
stor nytte av, og det er tverrfaglig jobbing gjennom hele utdanningen. 
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HiØ konkurrerer om søkere med andre læresteder, bl.a. UiB, NMBU, NTNU, OsloMet, UiA, UiO og 
USN. Dekan vurderer at konkurranseforholdet vil gå begge veier ved at vi avgir bachelorkandidater til 
nevnte lærersteder, men samtidig rekrutterer bachelorkandidater fra disse. Dekan mener vårt 
masterstudium fyller en nisje i det norske utdanningslandskapet som vil rekruttere også fra andre 
læresteder. 
 
 
2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering m.m. 

Egenvurdering 
Studiet har to faglige profiler; Smart Energy Technology og Materials for Energy Technology (se 
studiemodell i vedlegg 4) med en bred faglig base i første semester. Dette gjør at studieprogrammet 
kan rekruttere studenter fra flere teknologiske bachelorstudier. Rekruttering fra mange ulike 
utdanninger skaper muligheter for tverrfaglige kunnskapsutvekslinger, noe som vil komme 
studentene til gode da de i løpet av studiet trenes i å jobbe i tverrfaglige grupper. Tverrfaglighet er 
sentralt for å forstå og utvikle fremtidens energiteknologi som igjen skal tilpasses gjeldende 
samfunnsstrukturer.  

 
3) Faglig bærekraft 

Egenvurdering 
Studiet ble akkreditert i august 2018, og det foreligger derfor ingen egenvurdering fra dekanen på 
faglig bærekraft. Det er få endringer siden akkreditering forelå. 

 
Merknad fra studiedirektøren 
Oversikt over fagmiljøets bidrag inn i studiet følger som vedlegg til egenvurderingen. 
Fagmiljøet oppfyller kravene i studietilsynsforskriften § 2-3 (4) b) slik studiedirektøren 
vurderer det. 
Det er knyttet 5,66 årsverk (8 personer) til studiets fagmiljø. Av disse utgjør ansatte med 
toppkompetanse 55,8 % (3,16 årsverk) og ansatte med førstekompetanse 89,9 % (5,09 
årsverk).  
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MA Applied Computer Science 
 

Akkreditering Underv. 
språk 

Heltid/ 
deltid 

Antall aktive studenter pr. 
01.10.18 inkl. forsinkelser 

Antall aktive kull 
2019-2020 

Ikke akkreditert av 
NOKUT. 
Studiet ble vedtatt 
endret fra hovedfag 
til mastergrad ved 
implementeringen 
av kvalitetsreformen 
i 2003. 
 
Navn fram til og med 
kull 2015: MA 
Anvendt informatikk 

 
Engelsk 

 
Heltid 
Deltid* 

Kull 2017 (deltid): 2 studenter 
Kull 2017 (heltid): 21 studenter 
Kull 2018 (deltid): 6 studenter 
Kull 2018 (heltid): 34 studenter 
 
Tidligere kull**: 5 studenter 
 

Kull 2017 (deltid) 
Kull 2018  
(heltid og deltid) 
Kull 2019 
(heltid og deltid) 
 

   Totalt 68 studenter  
* deltidstilbud fra og med kull 2017 
** aktive studenter fra kull 2012, 2015 og 2016 (heltid) 

 

1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske 
betydning 
 
Egenvurdering 
Behovet for kandidater fra vår masterutdanning er stort da det er en stor og raskt økende grad av 
digitalisering i alle profesjoner og samfunnsområder. 

En stor prosentandel masteroppgaver og bedriftsoppgaver gjennomføres i samarbeid med 
næringslivsaktører (50 forslag til oppgaver for eksterne oppdragsgivere høsten 2019), noe som 
støtter opp under studiets arbeidslivsrelevans. Avdelingen erfarer at det er få som ikke går ut i 
relevant arbeid enten umiddelbart eller i løpet av noen få måneder etter fullført studium. 

Dekan ser masterstudiet som en naturlig rekrutteringskanal for det planlagte ph.d.-studiet. Det er en 
positiv økning i antall søkere til masterstudiet, både fra egne bachelorkandidater, men også fra andre 
norske og internasjonale søkere. En justering av opptakskravet gjør at studiet også er attraktivt for 
studenter på tverrfaglige studier. Avdelingen ser for seg at bachelorstudiet som nå er under utvikling 
innen språk, IT og kommunikasjon vil være aktuelt som rekrutteringsgrunnlag til masterstudiet. Dette 
kan bidra til en bredde i rekrutteringsgrunnlaget for ph.d.-programmet. 

Dekan ønsker seg flere masteroppgaver i anvendt informatikk som også involverer fagmiljø utenfor 
egen avdeling. De har i 2019 fått inn forslag til masteroppgaver fra både Avdeling for lærerutdanning 
og Avdeling for helse og velferd, med utgangspunkt i hhv. innføring av programmering i skolen og 
digitalisering av offentlige velferdstjenester. Slike tverrfaglige oppgaver som krever at avdelingene 
deler på veiledningsansvaret, vil bidra både til FoU-samarbeid og kandidatrekruttering for det 
planlagte ph.d.-programmet «Det digitale samfunn». 

NMBU og OsloMet tilbyr masterutdanninger innen samme fagfelt, men oppleves ikke som direkte 
konkurrenter, heller som et supplerende tilbud og til en viss grad som potensielle 
samarbeidspartnere. UiO tilbyr delvis komplementerende masterutdanning, og til en viss grad 
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konkurrerende (8 masterprogram). Dekan mener etterspørselen etter både kandidater og 
studieplasser innen informatikkfeltet er så stort at evt. konkurranse mellom 
utdanningsinstitusjonene ikke påvirker HiØs søkertall i særlig grad. Avdelingen har ut fra foreliggende 
forslag til utviklingsavtale med KD gjort fremstøt både mot OsloMet og NMBU om mulig 
undervisningssamarbeid og smidige overganger for sine studenter. Samarbeidet er foreløpig ikke 
konkretisert. 

 

2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering m.m. 
 

Årstall 
start 

Årstall 
slutt 
normert tid 

Antall 
studenter 
startet pr. 
01.10. 

Antall  
studenter 
fullført på 
normert tid 

Totalt 
antall 
studenter 
fullført 

Aktive 
studenter 
V2019 

Frafall Andel 
fullført 

Andel 
frafall 

2011 2013 5 1 2 0 3 40 % 60 % 
2012 2014 20 4 13 1 6 65 % 30 % 
2013 2015 15 13 17 0 -2 113 % -13 % 
2014 2016 10 7 10 0 0 100 % 0 
2015 2017 10 5 6 2 2 60 % 20 % 
2016 2018 15 5 6 2 7 40 % 47 % 
2017 2019 25   21 4   
2018 2020 35   34 1   
         
2017* 2021 5   2 3   
2018* 2022 6   6 0   
SUM     68    

* deltid 

 
Egenvurdering 
Det har vært varierende søker- og opptakstall, men dette har bedret seg de siste årene. Rekruttering 
skjer både internt og eksternt, da særlig internasjonalt. I studieåret 2018/2019 var det jevn fordeling 
ved opptaket mellom norske og utenlandske studenter, og avdelingen erfarer at det vil være en 
fordel om det er «overvekt» av norske studenter. Dette for å ivareta et godt studiemiljø, særlig med 
tanke på et sosialt integrert læringsmiljø. 

Tett samspill mellom studenter og forskere/ansatte har bidratt til en rekke publikasjoner med og av 
masterstudenter de siste årene. 

Dekanen er åpen på utfordringen knyttet til gjennomføring og kandidatproduksjon både for 
bachelorstudiene og masterstudiet. Inneværende studieår har avdelingen gjort endringer i 
bachelorprogrammene for å se om dette kan hjelpe på gjennomføringen. Og til høsten vil de ha en 
gjennomgang av masterstudiet, inkludert undervisning og veiledning. Ett av avdelingens tre 
hovedmål for 2019 er et generelt gjennomstrømmingsprosjekt. 

Dekanen ønsker å se på muligheten for om masterstudiet kan lede fram til en sivilingeniørtittel, noe 
som vil gjøre det mer attraktivt og dermed tiltrekkes flere gode søkere (merknad: studiedirektøren 
utreder bruk av både sivilingeniørtittel og siviløkonomtittel). 
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Studiebarometeret 
Resultatene fra 2018 viser at det er betraktelig lavere skår sammenlignet med 2017 i kategoriene 
Tilbakemeldinger og Læringsmiljø, men masterstudiet ligger fortsatt over gjennomsnittet for alle 
masterutdanningene innen informasjons- og datateknologi i sistnevnte kategori. I kategorien 
Tilbakemelding skårer vi 3,3 mot et gjennomsnitt på 3,6. Vi tror mye av denne nedgangen kan 
forklares ved at vi har klart å ansatte raskt nok i forhold til en svært positiv økning i antall studenter.  
Resultatene i 2018 viser også at vi skårer lavere enn gjennomsnittet i kategoriene Tilknytning til 
arbeidslivet og Inspirasjon. Dette setter avdelingen fokus på i den kommende revisjonen av 
masterprogrammet, som er ett av tre hovedmål i avdelingens årsplan for 2019. 

Resultatene fra Studiebarometeret vil tas med inn i arbeidet med revisjon av masterstudiet. Revisjon 
av studiet vil ta utgangspunkt i avdelingens godt etablerte FoU-grupper, slik at disse blir tydeligere 
representert i programmet samtidig med at man vurderer etablering av flere spesialiseringer. Dette 
ses også i sammenheng med tilsyn fra NOKUT kommende studieår. Avdelingen har flere 
nytilsettinger i 2019. 

Evalueringer 
Masterstudiet har foreløpig ikke vært gjenstand for periodisk programevaluering, men gjennomfører 
emneevalueringer som blir gjennomgått i avdelingens lokale utdanningskvalitetsutvalg. 

 

3) Faglig bærekraft 
 
Egenvurdering  
Programmets kjerneområder 
Programmets kjerneområder er Maskinlæring (ML), Interaksjonsdesign (ID), Cyber-fysiske systemer 
(CPS), Informasjonssystemer og Software engineering (ISSE). Disse forvaltes av avdelingens fire FoU-
grupper.  

Ansattes formelle kvalifikasjoner 
Antall årsverk knyttet til masterstudiet er 9,12 (jf. oversikt over fagmiljøets bidrag i studiet). Det er 
fire professorer og 12 førstekompetente i fagmiljøet. 

Merknad fra studiedirektøren 
Det er 9,12 årsverk (18 personer) knyttet til studiet, hvorav tre personer er ansatt midlertidig 
i ulik lengde. Disse er tatt med i beregningen av krav i henhold til studietilsynsforskriftens § 2-
3 (4).  
Toppkompetansen utgjør 30,9 % (2,82 årsverk) av samlet fagmiljø, og førstekompetansen 
utgjør 94,5 % (8,62 årsverk).  
Studiedirektøren vurderer kravet til første- og toppkompetanse for studiet som oppfylt i 
henhold til krav i studietilsynsforskriften § 2-3 (4) b). 

Fagmiljøets størrelse/antall årsverk sett i sammenheng med antall aktive studenter 
Avdelingen forventer å ha om lag 75 aktive masterstudenter kommende studieår; 40 
førsteårsstudenter, 30 andreårsstudenter og noen studenter fra tidligere kull. Av de 9,12 årsverkene 
vil det høsten 2019 vil være 4,26 årsverk knyttet til undervisning og veiledning i masterstudiet (FoU 
kommer i tillegg). Det gir om lag 17,5 studenter pr. årsverk mot 19,5 studenter pr årsverk 
inneværende studieår. Dekanen ser at det til tross for et betydelig antall nyansettelser kan bli 
krevende å tilby den tette oppfølgingen av studentene som er ønskelig da økningen i antall studenter 
er stor. 
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Relevant forskning og publisering samt nasjonale og internasjonale nettverk 
Dekan fremhever at fagmiljøet driver relevant forskning og publiserer godt i alle FoU-gruppene.  

Avdelingen legger stor vekt på studentaktiv forskning. Masteroppgavene skal ha faglig tilknytning til 
minst en av avdelingens forskergrupper. Alle ansatte ved avdelingen er knyttet til en av FoU-
gruppene, og fra 2019 vil også stipendiatene være tilknyttet disse. MA-studentene skal jobbe med 
reelle FoU-problemstillinger i masteroppgavene. MA-studenter er medforfattere på et solid antall 
vitenskapelige publiseringer på nivå 1. 

Publikasjonslister for fagmiljøet: 
http://www.it.hiof.no/~janh/master/publ-lists_2019/ 

Nettverk fagmiljøet er involvert i: 
http://www.it.hiof.no/~janh/master/networks.html 
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MA Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) 
 

Akkreditering Heltid/deltid Antall aktive studenter pr. 
01.10.18 inkl. forsinkelser 

Antall aktive kull 
2019-2020** 

13.06.2013 Deltid Kull 2016: 15 studenter 
Kull 2017: 12 studenter 
Tidligere kull*: 6 studenter 

Kull 2016 
Kull 2017 
Kull 2019 

  Totalt 33 studenter  
* kull 2014 
** ikke opptak i 2018 
 

1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske 
betydning 
 
Egenvurdering 
Masterstudiet er en yrkesrettet og forskningsbasert utdanning som gir kompetanse i å tilrettelegge 
utviklende læringsmiljø og ivareta behovene for barn under tre år i ulike offentlige og private 
institusjoner. 

Masterstudiet er i tråd med strategisk plan for HiØ; 
1) Vi leverer fremragende samfunnsrelevante og profesjonsrettede utdanninger. 
2) Vår studieportefølje er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-studier med høy samfunnsrelevans 
og der vi er spesielt konkurransedyktige. 
3) Våre etter- og videreutdanningstilbud er videreutviklet og har økt i omfang. 

Dekan viser videre til punktet Vi skal styrke vårt etter- og videreutdanningstilbud i tråd med regionale 
og nasjonale behov (veivalg) da studiet ble opprettet på bakgrunn av myndighetenes 
satsingsområder i den hensikt å heve pedagogisk kompetanse relatert til 0-3-åringer blant 
profesjonsutøvere. Studiet uttrykker dermed den kompetansen som ønskes vektlagt hos dagens 
profesjonsutøvere innen omsorg- og utdanningssektoren.  

Det er pr. dags dato ingen andre høgskoler eller universiteter som tilbys masterstudier med fokus på 
pedagogisk arbeid relatert til de yngste barna, og studiet har derfor ikke konkurranse fra andre 
pedagogiske masterstudier i landet. OsloMet og USN har hver sin master knyttet til barnehage, men 
disse studiene fokuserer ikke på de yngste barna eksplisitt, men på barn, barndom og barnehage på 
et mer generelt grunnlag. Dekanen presiserer at studiet er unikt og bærekraftig i sin form og innhold, 
og bidrar til å styrke barnehagelærerutdanningen og Avdeling for lærerutdanning, og skriver at 
masterutdanningen gir høgskolen en sterk posisjon både i regionen og i landet. 

Før masterstudiet ble etablert var etterspørselen stor etter videreutdanninger som kunne inngå i et 
masterstudium. Som svar på dette, startet arbeidet med utviklingen av MA Barnehagepedagogikk og 
småbarnsvitenskap. Masteren gir økt pedagogisk kompetanse og kvalifiserer for videre studier samt 
gir mulighet for å avlegge utdanning i henhold til gjeldende gradsstruktur. 

Studiet er planlagt som et yrkesrettet studium der studentene arbeider med praktiske og teoretiske 
problemstillinger. Teoretiske og filosofiske begreper og perspektiver sees i sammenheng med 
studentenes tidligere praksiserfaring. På denne måten vil studentene utvikle en høyere kompetanse 
innen pedagogisk arbeid med barn under tre år, samtidig som det er lagt vekt på en definert faglig 
fordypning.  
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Når det gjelder studiets relevans for arbeidslivet bidrar masterstudiet til koordinering av ulike studier 
i et livslangt læringsperspektiv. Studiet imøtekommer omsorgs- og utdanningssektorens behov for 
økt kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innen følgende områder: 

Nyere pedagogisk småbarnsforskning (0-3 år) 
Profesjon og profesjonsetikk 
Kropp, kjønn og materialitet 

Det faglige nivået heves og derigjennom vil arbeidslivet nyte godt av økt kompetanse. Avdelingen 
registrerer nå en etterspørsel fra arbeidslivet og fremtidige søkere etter kompetanse på master- og 
ph.d.-nivå, noe som vil lede til at etterspørselen etter videreutdanninger vil avta. 

Kandidatene kan etter endt utdanning gå videre til ph.d.-utdanning, noe som var ett av argumentene 
for opprettelse av masteren. 

 

2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering m.m. 
 

Årstall 
start 

Årstall 
slutt 
normert tid 

Antall 
studenter 
startet pr. 
01.10. 

Antall  
studenter 
fullført på 
normert tid 

Totalt 
antall 
studenter 
fullført 

Aktive 
studenter 
V2019 

Frafall Andel 
fullført 

Andel 
frafall 

2014 2018 16 4 4 6 6 25 % 38 % 
2016 2020 22   15 7   
2017 2021 16   12 4   
SUM     33    

 

Egenvurdering 
Masterstudiet er relativt nytt med første opptak i 2014. Opptaksmålet er 20 studenter, noe som ikke 
er nådd for to av opptaksårene, og i 2015 ble studiet trukket pga. lave søkertall. Karakterkravet C 
som minimumskrav ved opptak ble fjernet etter en faglig diskusjon ved avdelingen. I 2017 vedtok 
avdelingsstyret at studiet skulle lyses ut annet hvert år til annet vedtak blir fattet. 
 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Antall 
førsteprioritetssøkere 

44 29 42 33 Ikke lyst ut 31 

 
Studiet er fortsatt i etableringsfasen og det jobbes aktivt for å nå ut til flere i målgruppen. 

Masterstudiet er det eneste i Europa som fokuserer på de minste barna i barnehagen. Studiet har 
skåret svært høyt på Studiebarometeret i alle år, noe som viser at studiet «treffer» og ivaretar 
studentene i svært stor grad. 

Frafallet i kull 2014 vurderes ikke som urovekkende høyt tatt i betraktning av at det er et nytt 
studium. 4 av 15 studenter fullførte studiet våren 2018, men flere studenter er i ferd med å fullføre 
masteroppgaven nå våren 2019. Det er et tankekors at frafallet er stort på dette studiet som skårer 
såpass godt på Studiebarometeret. Avdelingen arbeider med å øke gjennomføringsprosenten. 

For tre år siden ble det gjort en endring i studiemodellen etter studenters tilbakemeldinger og 
underviseres erfaringer. Tidligere bestod hvert studieår av 30 studiepoeng med tre emner á 10 
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studiepoeng. Dette ble hektisk og innholdet fragmentert, og derfor la man over til en modell med to 
emner á 15 studiepoeng pr. studieår. Dette fungerer mye bedre ifølge studiets leder/koordinator. 

Dekan mener studiet fortsatt er bærekraftig og at man med større innsats i markedsføringsarbeidet 
vil nå ut til flere potensielle søkere. Avdelingen er fornøyd med avgjørelsen om å lyse ut studiet 
annet hvert år. C-kravet bør vurderes innført på sikt. Dette bunner i endringer i generell 
beregningsmåte for karakterkravet ved opptak. Flere søkere enn tidligere vil etter endringene 
oppfylle minstekravet. 

Avdelingen vurderer studiet som aktuelt ut fra følgende forhold: 
1) krav om økt kompetanse relatert til barn under tre år i omsorgs- og utdanningssektoren 
2) manglende mastergradsstudier nasjonalt og internasjonalt relatert til de yngste barna i omsorgs- 
og utdanningssektoren 
3) høye søkertall til andre utdanningsvitenskapelige masterstudier ved avdelingen 
4) økende interesse for å avlegge utdanning innen gradsstrukturen 

Studiet ble utformet på bakgrunn av myndighetenes satsingsområder i den hensikt å heve 
pedagogisk kompetanse relatert til 0-3-åringer blant profesjonsutøvere. Studiet uttrykker dermed 
den kompetansen som ønskes vektlagt hos dagens profesjonsutøvere innen omsorg- og 
utdanningssektoren. 
Studiet bidrar til å utvikle et stabilt og bærekraftig læringsmiljø innen omsorgs- og utdanningsfeltet. 
Varierte arbeidsmåter, faglig innhold og kvalifisert fagmiljø sikrer et tilfredsstillende læringsmiljø. 
Avdelingen opplever en stadig økende etterspørsel til studiet, og mange av søkerne har avlagt sin 
bachelorutdanning ved HiØ. Imidlertid tilsier den nasjonale mangelen på mastergradsstudier på 
dette fagfeltet at man kanskje kan forvente tilsig av søkere fra andre utdanningsinstitusjoner i 
Skandinavia.  

Evalueringer 
Studiebarometeret viser at studentene er godt fornøyd med studiet. Undervisningen er lagt opp slik 
at de skal delta aktivt, de ansatte gjør undervisningen engasjerende, meget bra veiledning og 
diskusjoner, og vurderingsformer omhandler sentrale deler av pensum og har krevd forståelse og 
resonnement. 

Emneevalueringer tilsier at studentene opplever læringsmiljøet som meget godt. Det er preget av at 
man har kooperative læringsformer preget av samtaler og aktiviteter der studenter og lærere 
arbeider tett sammen. Studentene blir inspirerte og motiverte, og det settes av tid til uformelle 
samtaler og mulighet for studentene til faglig medvirkning. 

 

3) Faglig bærekraft 
 
Egenvurdering 
Kjerneområdene i studiet 
Masterens kjerneområder er definert gjennom studiets emner (eksklusive masteroppgaven): 

 Nyere pedagogisk småbarnsforskning 
 Kropp, kjønn og materialitet 
 Profesjon/profesjonsetikk 
 Vitenskapsteori/-filosofi 
 Forskningsmetodologi/forskningsetikk 

1183



39 
 

Alle emner i studiet er dekket av førstekompetanse. 
Dekan har redegjort for de enkelte emnene i egenvurderingen, og presiserer at fagområdet 
småbarnsvitenskap (0-3 år) gir et overgripende perspektiv for alle tilstøtende problemstillinger 
studenten kommer i kontakt med gjennom studiet. Studiet dekker det spesifikt 
småbarnsvitenskapelige feltet med ulike teoretiske perspektiver. Avdelingen har i utarbeidelsen av 
studiet valgt å konsentrere seg om et fagområde som avdelingen har høy kompetanse på, og der det 
kan vises til relevante FoU-prosjekter. 

Ansattes formelle kvalifikasjoner 
Dekan omtaler ikke direkte på de ansattes formelle kvalifikasjoner i egenvurderingen. 

Merknad fra studiedirektøren 
Fagmiljøet utgjør 1,65 årsverk (fire personer). Det er knyttet én dosent til fagmiljøet. 
Toppkompetanse utgjør 54,5 % (0,9 årsverk) av det samlede fagmiljøet. Hele fagmiljøet har 
førstekompetanse (100 %).  
Kravet til topp- og førstekompetanse i studiet er oppfylt i henhold til studietilsynsforskriften, 
jf. § 2-3 (4) b). 

Fagmiljøets størrelse/antall årsverk sett i sammenheng med antall aktive studenter 
Dekan omtaler ikke dette i egenvurderingen, men etter studiedirektørens beregninger er det 33 
aktive studenter (16,5 heltidsekvivalenter) og et fagmiljø på 1,65 årsverk, noe som gir 10 
heltidsekvivalenter (studenter) pr. årsverk.  

Relevant forskning og publisering samt nasjonale og internasjonale nettverk 
Masterstudiet er konsentrert om å synliggjøre FoU-aktiviteten som utøves av de fagpersoner som vil 
bli knyttet til studiet og som bidrar i undervisningen (kjernegruppen).  
Publikasjoner og vitenskapelige arbeider til de faglige ansatte spenner om tematisk spesialisering og 
dybdekunnskap innen de ulike emnene i studiet, og registreringene i Cristin, viser en klar 
sammenheng mellom studiets innhold og FoU-arbeidene som utføres ved Avdeling for lærerdanning. 

Fagmiljøet deltar aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk relevant for studiet. 
Nettverkene gir viktige impulser innen en rekke områder som er relevant for masterstudiet når det 
gjelder kunnskapsdannelse, etikk og profesjonsutøvelse og er sentrale for at kunnskapen som 
utvikles og formidles er relevant og oppdatert i nasjonal og internasjonal sammenheng. Dekan viser 
for øvrig til publiserte artikler og artikler i prosess samt gir en redegjørelse for de ansattes 
internasjonale og nasjonale nettverk og resultater av disse, i tillegg til fagmiljøets konferansebidrag 
og utvekslingsopphold. 
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MA Grunnskolelærerutdanning 1 7 
 

Akkreditering Heltid/deltid Antall aktive studenter pr. 
01.10.18 inkl. forsinkelser 

Antall aktive kull  
2019-2020 

23.11.2016 Heltid Kull 2017: 34 studenter 
Kull 2018: 43 studenter 

Kull 2017 
Kull 2018 
Kull 2019 

  Totalt 77 studenter  
 

1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske 
betydning 

Egenvurdering 
Overordnet bilde av masterstudiet 
Studiet omfatter de obligatoriske emnene i pedagogikk og elevkunnskap (PED) på til sammen 60 
studiepoeng samt obligatoriske emner i norsk og matematikk, hver på 30 studiepoeng. I tillegg skal 
studentene velge fagpuljer med ulikt omfang; hhv 60 studiepoeng fra fagpulje 1, 30 studiepoeng fra 
fagpulje 2 og 30 studiepoeng fra fagpulje 3 (se studiemodell i vedlegg 4). 

Fagpulje 1: norsk, matematikk eller engelsk 
Fagpulje 2: kroppsøving, naturfag eller kunst og håndverk 
Fagpulje 3: KRLE eller samfunnsfag 

Masterfordypning må velges innen ett av fagene norsk, matematikk, engelsk eller profesjonsrettet 
pedagogikk (totalt omfang 150 studiepoeng). Studenter som velger norsk, matematikk eller engelsk 
får kompetanse i fire undervisningsfag, mens studenter som velger profesjonsrettet pedagogikk vil få 
kompetanse i tre undervisningsfag. 

Det er lagt opp til stor grad av samkjøring med grunnskolelærerutdanning 5 10 og med relevante 
årsstudier. Det er primært en faglig begrunnelse for dette, der hensynet til å kunne etablere et større 
og mer stabilt læringsmiljø for studentene er vektlagt. 

Praksis som er integrert i studiet, består av 110 dager veiledet, vurdert og variert praksis i henhold til 
gjeldende rammeplan, og gis ikke egne studiepoeng. 

Masterfordypningene er blant de politisk prioriterte masterfordypningene, jf. strategidokumentet 
Lærerløftet fra KD (2014). Disse er etterspurt i skolen. Spesielt norsk og matematikk er særlig ønsket 
etter tilbakemeldinger vi får fra rektorer i praksisskoler. Masterfordypningene tar også utgangspunkt 
i fagmiljøer der høgskolen har særskilt kompetanse, spesielt gjelder dette språkfagene og 
pedagogikk. 

Forhold som styrker opprettholdelse av dagens fagtilbud 
I profilering av grunnskolelærerutdanningene har bredden i fagtilbudet og fagdidaktiske emner blitt 
trukket fram, noe som mottas positivt både av regionen og våre søkere. 
Grunnskolelærerutdanningene har en helt klar overvekt av studenter fra Østfold. HiØ har en lang 
tradisjon i å tilby alle skolefagene, og har dimensjonert fagmiljøet etter dette. De mange fagene 
beriker det totale miljøet ved avdelingen, grunnskolelærerutdanningene og PPU generelt, og gir bl.a. 
mange fordeler og muligheter i FoU/KU-arbeidet knyttet til profesjonsutdanningene.  
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Erfaringer (merknad fra studiedirektør: fra 4-årig grunnskolelærerutdanning) viser at studentene våre 
i stor grad velger fag som tilbys hos oss til tross for tilbud om overflytting mellom samarbeidende 
utdanningsinstitusjoner. Avstanden til den andre utdanningsinstitusjonen blir trukket fram som et 
viktig argument for at studentene velger fag hos oss. Avdelingen er derfor av den oppfatning at et 
samarbeid med andre institusjoner i stor grad reduserer fagtilbudet for regionen. 

Mat og helse samt musikk er skolefag som ikke inngår i våre masterutdanninger, og det er derfor 
naturlig å samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner om disse fagene. Begge fagene ligger i 
studiemodellen i de tre første årene av utdanningene hvor det ikke er lagt opp til overflytting. Dette 
innebærer at ulike studiemodeller mellom institusjonene vil kunne komplisere samarbeid knyttet til 
enkeltfag. 

Endringer i studiemodellen 
Det er vedtatt og foretatt endringer i studiemodellen for emner i 4. og 5. studieår ved at to emner 
bytter plass; PED402 og VIT404 (se studiemodell under). Dette gjør profesjonsrettet pedagogikk i 6. 
semester tilgjengelig som valgfag for de som ikke tar masterfordypning i profesjonsrettet pedagogikk 
våren 2020. 

Videre har avdelingsstyret bedt ledergruppa om å fremme forslag til justering av studiemodell der 
antallet fag studenten kan velge i 6. semester kan økes. Avdelingsstyret mener at i en større revisjon 
av studiemodellene må man søke å øke valgfrihet for studentene ytterligere; 

å sette i gang prosessen med akkreditering av kunst og håndverk og KRLE som 60 
studiepoengsfag i grunnskolelærerutdanning 5 10, ikke bare 30 studiepoeng slik det er i dag 
å utrede muligheten for at grunnskolelærerutdanning kan omfatte tilbud om 
masterfordypning i spesialpedagogikk og musikk som valgfag på første syklus 

Relevans for videre studier 
Kandidater etter fullført grunnskolelærerutdanning 1 7 har mulighet til å søke om opptak på 
relevante skole-/utdanningsrettede doktorgradsstudier, som f.eks. doktorgrad i studier av danning og 
didaktiske praksiser ved Høgskulen på Vestlandet, profesjonsrettet lærerutdanningsfag ved 
Høgskolen Innlandet og utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved OsloMet. 

 

 

2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering m.m. 
 

Årstall 
start 

Årstall 
slutt 
normert tid 

Antall 
studenter 
startet pr. 
01.10. 

Antall  
studenter 
fullført på 
normert tid 

Totalt 
antall 
studenter 
fullført 

Aktive 
studenter 
V2019 

Frafall Andel 
fullført 

Andel 
frafall 

2017 2021 43   34 9   
2018 2022 44   43 1   
SUM     77    
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Egenvurdering 
Rekrutteringsgrunnlag til master i grunnskolelærerutdanning 1 7 generelt 
Kandidatmåltallene for begge grunnskolelærerutdanningene (4-årig) har for 2017 vært som følger for 
HiØ: 

 2017 2018 
Studier Krav Resultat Krav Resultat 
Grunnskolelærer 1 7 47 35 47 37 
Grunnskolelærer 5 10 32 46 32 40 

 
Samlet kandidatresultat viser en jevn økning siden 2014 (hhv. 51, 58, 72, 81 og nå 77 kandidater). 
Isolert sett har grunnskolelærerutdanningen 5 10 holdt kandidatmåltallet de siste tre årene, mens 
1 7-utdanningen har vært lavere hele perioden.  

Søkertallene til grunnskolelærerutdanningene ved HiØ gjenspeiler de nasjonale utfordringene knyttet 
til rekruttering og til læreryrket. Som resultat av dette, og av KDs satsing, har vi de to siste årene satt 
ekstra fokus på rekruttering av studenter til 1 7. Det er utarbeidet ekstra brosjyremateriale som er 
sendt videregående skoler i Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo, i tillegg til ekstra promotering i våre 
«tradisjonelle» markedsføringskanaler (hiof.no, Facebook, Twitter osv.). Rekrutteringsarbeidet er 
intensivert i 2019 med bl.a. etablering av en egen profileringsgruppe for utdanningen som består av 
studenter og lærere/rektorer fra praksisfeltet. Gruppen utarbeider markedsføringsmateriell og deltar 
på ulike messer og skolebesøk. Brosjyrer sendes også videregående skoler i Buskerud. 

Innholdsmessig legger markedsføringen vekt på at grunnskolelærerutdanning 1 7 kan benyttes i hele 
grunnskolen, rekruttering av flere menn og studenter med innvandrerbakgrunn samt karriereveier 
etter endt utdanning. Avdelingen setter i gang et prosjekt som involverer alle 
profesjonsutdanningene hvor man skal jobbe med tilretteleggingstiltak for studenter med 
innvandrerbakgrunn. Det brede fagtilbudet vektlegges også i profileringen, samt mulighet for 
overflytting etter tre år, tilbud innen fremmedspråk og IKT, og masterfordypning i alle de tre sentrale 
skolefagene. Satsingen håper vi vil øke søkningen til grunnskolelærerutdanning 1 7 slik at vi kan 
oppnå den fordelingen av studenter som KD legger opp til, og at dette gjenspeiler seg i 
kandidatmåltallene. 

Rekruttering til masterfagene spesielt 
Masterfordypninger i de sentrale skolefagene norsk, matematikk og engelsk er prioritert fra KD. 
Dette ligger til grunn for den nasjonale satsingen på Kompetanse for kvalitet som har som mål å 
styrke kompetansen hos lærere i grunnskolen og videregående opplæring innenfor fagområder og 
emner det på landsbasis er særlig behov for å styrke. HiØ tilbyr i tillegg masterfordypning innen 
profesjonsrettet pedagogikk. Studentene velger masterfordypning først i 4. studieår (høsten 2020) så 
det er vanskelig nå å si hvordan fordelingen vil bli. Det vi har tall på er hvordan studentene fordeler 
seg på fordypningsfagene i norsk, matematikk og engelsk for 2017-kullet; norsk 10, matematikk 19 og 
engelsk 5, og for 2018-kullet; norsk 9, matematikk 23 og engelsk 6. 
Studenter som velger f.eks. norsk som fordypningsfag, må velge enten norsk eller profesjonsrettet 
pedagogikk som masterfag. 
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3) Faglig bærekraft 

Egenvurdering 
Alle faglig tilsatte har avsatt tid til forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til studiet. Beregningen tar 
utgangspunkt i at professorer og dosenter har 40-50 prosent av sin totale arbeidstid avsatt til FoU, 
ansatte i førstestillinger 30 prosent og høgskolelektorer 20 prosent. Fagmiljøet overlapper i stor grad 
med fagmiljøet for grunnskolelærerutdanning 5 10, og det legges opp til samkjøring mellom 
utdanningene i de emnene hvor dette er faglig mulig og hensiktsmessig, f.eks. i forbindelse med 
undervisning i vitenskapsteori og metode, og i de delene av pedagogikk og elevkunnskap og 
undervisningsfagene som berører trinn 5-7. Fagmiljøets omfang på i alt 15,85 årsverk (avdelingens 
utregning korrigeres i kommentarer nedenfor) tilsvarer ca. 0,06 faglig tilsatt per student (eller ca. 16 
studenter per faglig tilsatt). 

Begrunnelse for hvordan fagmiljøets størrelse er tilpasset antall studenter, og den undervisning og 
veiledning som inngår i studiet 
Erfaringen viser at antall studenter pr. fag kan svinge sterkt fra år til år og at timeressursen avsatt til 
det enkelte faget og emnet derfor må justeres løpende. HiØ legger opp til et fast timetall for 
timeutregningen for hvert emne. Dette faste timetallet er satt noe høyere i de praktisk-estetiske 
emnene hvor undervisningen og veiledningen på grunn av fagenes egenart foregår i mindre grupper, 
og noe lavere i fagene KRLE og samfunnsfag hvor arbeid i større grupper er mer egnet.  

Dekan redegjør videre for hvor mange timer som er tillagt ulike funksjoner (trinnleder, veiledning 
osv.) for de fem årene for masterstudiet. 

Ved fast tilsetting i undervisnings- og forskningsstilling kreves dokumentert kompetanse i 
høgskolepedagogikk. De som ikke dokumenterer slik kompetanse tilsettes midlertidig med krav om å 
ta høgskolens studium i praktisk høgskolepedagogikk innen tre år før de får fast tilsetting. 

Fagmiljøets kompetanse knyttet til fag i studiet 
Det er lagt vekt på at den formelle kompetansen fyller kravene i studietilsynsforskriften (se 
kommentarer nederst), og det betyr at høyere formell kompetanse først og fremst er knyttet til 
undervisning og veiledning i syklus 2 i fag for masterfordypning, men den enkeltes fagprofil vil også 
være vesentlig for hvilke emner vedkommende vil være knyttet til. 
Grunnskolelærerutdanning 1 7 er forskningsbasert, og studentene skal utvikle 
forskningskompetanse tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. Videre gjøres det rede for hvordan 
studiet er koblet opp mot forskningskompetansen i fagmiljøet og relevant løpende FoU-aktivitet på 
høgskolen. 

Andel av årsverkene knyttet til studiet tilsatt i hovedstilling ved Høgskolen i Østfold 
99,5 % av årsverkene knyttet til studiet er tilsatte i hovedstilling ved HiØ. 
Det er knyttet 15,85 faglige årsverk til studiet (dette korrigeres nedenfor), jf. oversikt over fagmiljøets 
bidrag i studiet (vedlegg til egenvurderingen). En ansatt er tilsatt ved IR, en ansatt er tilsatt ved 
Akademiet og en tilsatt er ansatt ved IT. Øvrige ansatte er tilsatt ved LU og ØSS. I tillegg kommer 
noen få tilsatte i åremåls- eller midlertidige stillinger. 

Relevant forskning og vitenskapelig publisering 
Fagmiljøet er aktive forskere og samlet dekker de bredden av metodiske og vitenskapsteoretiske 
tilnærminger som er en forutsetning for å kunne utforske ulike sammenhenger mellom 
forskningsprosess, innhold og profesjonell praksis. Studentene vil dessuten få innsikt i forskjellen på 
og sammenhengen mellom, vitenskapsfag, studiefag og skolefag.  
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Det er lagt opp til at studentene, som sentrale aktører i partnerskapet skole-høgskole, blir bevisst på 
hvordan FoU-arbeid kan bidra til praksisfelleskapet i skolen.  

Fagmiljøet har vitenskapelig ansatte som er aktive forskere innenfor minst én av høgskolens 
tverrfaglige FoU-grupper. Dekanen kommer med fyldig oversikt over FoU-grupper. I tillegg kommer 
hun med eksempler på kobling mellom studiet og fagmiljøets FoU-arbeid.  
Tematikken og den overordnede problemstillingen i studentenes FoU-oppgave og masteroppgave vil 
i stor grad koples opp mot fagmiljøenes FoU-program og den aktivitet som foregår i høgskolens 
tverrfaglige forskningsfellesskap. 
Dekan redegjør også for nasjonale og internasjonale nettverk som fagmiljøet er en del av. 

 
Merknad fra studiedirektøren 

Fagmiljø  topp-/førstekompetanse 
Studiedirektøren har foretatt beregninger av fagmiljøet slik det ble gjort i forbindelse med 
akkrediteringssøknaden i 2016. 

Totalt antall årsverk er på 16,74 (44 personer). Det er fem personer med toppkompetanse (tre 
professorer og to dosenter). Toppkompetanse knyttet til studiet utgjør 8,06 % (1,35 årsverk), og 
førstekompetansen tilsvarer 51,3 % av fagmiljøet (8,59 årsverk). 

Toppkompetanse og førstekompetanse er dekket slik innen masterfordypningene i studiet: 

Fagområde Antall 
årsverk 

Førstekompetanse 
 antall årsverk 

Førstekompetanse 
- prosent 

Toppkompetanse 
 antall årsverk 

Toppkompetanse 
- prosent 

Pedagogikk 3,72 2,52 67,7 % 0,6 16,1 % 
Norsk 2,12 0,7 33 % 0,3 14,2 % 
Matematikk 3,2 0,78 24,4 % 0,25 7,81 % 
Engelsk 1,56 0,91 58,3 % 0,2 12,8 % 

 

For valgbare enheter på 30 studiepoeng som ligger i studiets tre første studieår er kompetansen slik: 

Fagområde Antall  
årsverk 

Førstekompetanse  
antall årsverk 

Førstekompetanse  
prosent 

Kristendom, religion, livssyn og etikk 0,75 0,75 100 % 
Kroppsøving 1,99 1,03 51,8 % 
Kunst og håndverk 1,3 0,3 21,6 % 
Naturfag 1,05 0,25 23,8 % 
Samfunnsfag 1,05 1,05 100 % 
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MA Grunnskolelærerutdanning 5 10 
 

Akkreditering Heltid/deltid Antall aktive studenter pr. 
01.10.18 inkl. forsinkelser 

Antall aktive kull  
2019-2020 

23.11.2016 Heltid Kull 2017: 59 studenter 
Kull 2018: 81 studenter 
 

Kull 2017 
Kull 2018 
Kull 2019 

  Totalt 140 studenter  
 

1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske 
betydning 

Egenvurdering 
Overordnet bilde av masterstudiet 
Studiet består av 300 studiepoeng og inkluderer 10 dagers veileder praksis fordelt over de fem 
studieårene, i tillegg til en uke observasjonspraksis tidlig i studiet, jf. forskrift om rammeplan for 
grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 av 7. juni 2016 (se studiemodell i vedlegg 4). 

Studiet omfatter fire obligatoriske emnene i pedagogikk og elevkunnskap (PED) på til sammen 60 
studiepoeng. I tillegg skal studentene velge fag fra ulike fagpuljer med ulikt omfang; hhv 60 
studiepoeng fra fagpulje 1, 60 studiepoeng fra fagpulje 2 og 30 studiepoeng fra fagpulje 3. 

Fagpulje 1: norsk, tysk, kroppsøving og naturfag 
Fagpulje 2: matematikk, engelsk, samfunnsfag, fransk eller spansk 
Fagpulje 3: KRLE eller kunst og håndverk 

Masterfordypning må velges innen ett av fagene norsk, matematikk, engelsk, tysk eller 
profesjonsrettet pedagogikk (totalt omfang 150 studiepoeng). Studenter som velger norsk, 
matematikk, engelsk eller tysk masterfordypning, får kompetanse i tre undervisningsfag, mens 
studenter som velger profesjonsrettet pedagogikk vil få kompetanse i to undervisningsfag. 

Det er lagt opp til stor grad av samkjøring med grunnskolelærerutdanning 1 7 og med relevante 
årsstudier. Det er primært en faglig begrunnelse for dette, der hensynet til å kunne etablere et større 
og mer stabilt læringsmiljø for studentene er vektlagt. 

Fremmedspråkene fransk, spansk og tysk tilbys som nettbaserte fag med samlinger på campus. HiØ 
har lagt til rette for at studenter ved andre lærerutdanningsinstitusjoner også kan søke opptak til 
disse fagområdene, men det er foreløpig ikke inngått formelle institusjonelle samarbeidsavtaler pr. i 
dag. 

Forhold som styrker opprettholdelse av dagens fagtilbud 
I profilering av grunnskolelærerutdanningene har bredden i fagtilbudet og fagdidaktiske emner blitt 
trukket fram, noe som mottas positivt både av regionen og våre søkere. 
Grunnskolelærerutdanningene har en helt klar overvekt av studenter fra Østfold. HiØ har en lang 
tradisjon i å tilby alle skolefagene, og har dimensjonert fagmiljøet etter dette. De mange fagene 
beriker det totale miljøet ved avdelingen, grunnskolelærerutdanningene og PPU generelt, og gir bl.a. 
mange fordeler og muligheter i FoU/KU-arbeidet knyttet til profesjonsutdanningene.  

Erfaringer (merknad: fra 4-årig grunnskolelærerutdanning) viser at studentene våre i stor grad velger 
fag som tilbys hos oss til tross for tilbud om overflytting mellom samarbeidende 
utdanningsinstitusjoner. Avstanden til den andre utdanningsinstitusjonen blir trukket fram som et 
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viktig argument for at studentene velger fag hos oss. Avdelingen er derfor av den oppfatning at et 
samarbeid med andre institusjoner i stor grad reduserer fagtilbudet for regionen. 

Mat og helse samt musikk er skolefag som ikke inngår i våre masterutdanninger og det er derfor 
naturlig å samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner om disse fagene. Begge fagene ligger i 
studiemodellen i de tre første årene av utdanningene hvor det ikke er lagt opp til overflytting. Dette 
innebærer at ulike studiemodeller mellom institusjonene vil kunne komplisere samarbeid knyttet til 
enkeltfag. 

Endringer i studiemodellen 
Avdelingsstyret vedtok i januar 2019 endringer i studiemodellen for emner i 4. og 5. studieår ved at 
to emner bytter plass; PED402 Pedagogikk og elevkunnskap og VIT404 Vitenskapsteori og metode (se 
studiemodell under). Dette gjør profesjonsrettet pedagogikk i 6. semester tilgjengelig som valgfag for 
de som ikke tar masterfordypning i profesjonsrettet pedagogikk våren 2020. 

Videre har avdelingsstyret bedt ledergruppa om å fremme forslag til justering av studiemodell der 
antallet fag studenten kan velge i 6. semester kan økes. Avdelingsstyret mener at i en større revisjon 
av studiemodellene må man søke å øke valgfrihet for studentene ytterligere; 

å sette i gang prosessen med akkreditering av kunst og håndverk og KRLE som 60 
studiepoengsfag i grunnskolelærerutdanningen 5 10, ikke bare 30 studiepoeng slik det er i 
dag 
å utrede muligheten for at grunnskolelærerutdanningen kan omfatte tilbud om 
masterfordypning i spesialpedagogikk og musikk som valgfag på første syklus 

Fremmedspråk 
I utkast til utviklingsavtale med KD pr. 03.05.19 er det presisert at HIØ vil arbeide for å ha et nasjonalt 
ansvar for fremmedspråk i lærerutdanning innen tysk, fransk og spansk. Høgskolen er gode på 
fremmedspråk og har i tillegg knyttet til seg Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i 
opplæringen3 som del av høgskolen fra 2018. 

Fremmedspråkene er markedsført på samme måte og med samme «trykk» som de andre fagene i 
grunnskolelærerutdanningene (4- og 5-årig) siden starten i 2010. Til tross for dette har vi i denne 
perioden hatt under ti studenter samlet på de tre fagene tysk, fransk og spansk. Til tross for økt 
markedsføring og profilering av fremmedspråkene framover, vil det ta lang tid før studenttallene for 
fremmedspråkene tar seg opp til samme nivå som for de andre fagene som tilbys i utdanningene, og 
således reduserer etterspørselen etter andre fag. Dekanen kan ikke vise til tallmateriale eller annen 
informasjon i dette prosjektet som tyder på at det er større behov for lærere med 
undervisningskompetanse i fremmedspråkene i regionen enn i andre fag. Praksisfeltet melder at det 
er krevende å skaffe vikarer i fremmedspråkene. Dekanen mener det er viktig ikke å prioritere 
fremmedspråkene foran andre fag som er godt etablerte med studenter, før tiden viser at dette er 
ønskelig eller nødvendig. 

Relevans for videre studier 
Kandidater etter fullført grunnskolelærerutdanningen 5 10 har mulighet til å søke om opptak på 
relevante skole-/utdanningsrettede doktorgradsstudier, som f.eks. doktorgrad i studier av danning og 
didaktiske praksiser ved Høgskulen på Vestlandet, profesjonsrettet lærerutdanningsfag ved 
Høgskolen Innlandet og utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved OsloMet. 

                                                           
3 Omtales i fortsettelsen som Fremmedspråksenteret 
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2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering m.m. 
 

Årstall 
start 

Årstall 
slutt 
normert tid 

Antall 
studenter 
startet pr. 
01.10. 

Antall  
studenter 
fullført på 
normert tid 

Totalt 
antall 
studenter 
fullført 

Aktive 
studenter 
V2019 

Frafall Andel 
fullført 

Andel 
frafall 

2017 2021 81   59 22   
2018 2022 83   81 2   
SUM     140    

 

Egenvurdering 
Rekrutteringsgrunnlag til master i grunnskolelærerutdanning 5 10 generelt 
Kandidatmåltallene for begge grunnskolelærerutdanningene (4-årig) har for 2017 vært som følger for 
HiØ: 

 2017 2018 
Studier Krav Resultat Krav Resultat 
Grunnskolelærer 1 7 47 35 47 37 
Grunnskolelærer 5 10 32 46 32 40 

 
Samlet kandidatresultat viser en jevn økning siden 2014 (hhv. 51, 58, 72, 81 og nå 77 kandidater). 
Isolert sett har 5 10 -utdanningen holdt kandidatmåltallet de siste tre årene, mens 1 7-utdanningen 
har vært lavere hele perioden.  

Søkertallene til grunnskolelærerutdanning ene ved HiØ gjenspeiler de nasjonale utfordringene 
knyttet til rekruttering og til læreryrket. Som resultat av dette, og av KDs satsing, har vi de to siste 
årene satt ekstra fokus på rekruttering av studenter til 1 7. Det er utarbeidet ekstra 
brosjyremateriale som er sendt videregående skoler i Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo, i tillegg til 
ekstra promotering i våre «tradisjonelle» markedsføringskanaler (hiof.no, Facebook, Twitter osv.). 
Rekrutteringsarbeidet er intensivert i 2019 med bl.a. etablering av en egen profileringsgruppe for 
utdanningen som består av studenter og lærere/rektorer fra praksisfeltet. Gruppen utarbeider 
markedsføringsmateriell og deltar på ulike messer og skolebesøk. Brosjyrer sendes også 
videregående skoler i Buskerud. 

Innholdsmessig legger markedsføringen vekt på at grunnskolelærerutdanning 1 7 kan benyttes i hele 
grunnskolen, rekruttering av flere menn og studenter med innvandrerbakgrunn samt karriereveier 
etter endt utdanning. Avdelingen setter i gang et prosjekt som involverer alle 
profesjonsutdanningene hvor man skal jobbe med tilretteleggingstiltak for studenter med 
innvandrerbakgrunn. Det brede fagtilbudet vektlegges også i profileringen, samt mulighet for 
overflytting etter tre år, tilbud innen fremmedspråk og IKT, og masterfordypning i alle de tre sentrale 
skolefagene. Satsingen håper vi vil øke søkningen til grunnskolelærerutdanningen 1 7 slik at vi kan 
oppnå den fordelingen av studenter som KD legger opp til, og at dette gjenspeiler seg i 
kandidatmåltallene. 

Rekruttering til masterfagene spesielt 
Masterfordypninger i de sentrale skolefagene norsk, matematikk og engelsk er prioritert fra KD. 
Dette ligger til grunn for den nasjonale satsingen på Kompetanse for kvalitet som har som mål å 
styrke kompetansen hos lærere i grunnskolen og videregående opplæring innenfor fagområder og 
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emner det på landsbasis er særlig behov for å styrke. HiØ tilbyr i tillegg masterfordypning innen 
profesjonsrettet pedagogikk og tysk.  

Profesjonsrettet pedagogikk er valgt som masterfordypning fordi det er et stort behov i skolen for 
lærere med bred pedagogisk kompetanse. HiØ har valgt å legge inn et emne på 15 studiepoeng i 
spesialpedagogikk slik at studenter som velger denne fordypningen skal få en bred pedagogisk 
plattform. Valget er en måte å imøtekomme et behov for spesialpedagogikk i skolen og å videreføre 
et studietilbud som allerede rekrutterer godt ved HiØ. Vi har flere års erfaring med å tilby master i 
spesialpedagogikk (deltid). Studenter som velger profesjonsrettet pedagogikk må kombinere dette 
med ett av de store skolerettede fagene. 

Norsk 
I forbindelse med at masterstudium i norsk i skolen ble akkreditert, ble det gjennomført en 
undersøkelse for å kartlegge interessen for masterstudium i norsk blant nåværende og tidligere 
studenter (perioden 2007-2014). Undersøkelsen viste at det regionalt var god interesse for videre 
utdanning i norskfaget. 
Det legges opp til samkjøring i norsk i 5 10 med masterstudiet i norsk i skolen der det er 
hensiktsmessig og faglig forsvarlig, og vil gjelde emner i andre syklus av grunnskolelærerutdanningen.  
23 av 84 studenter valgte norsk som valgfag i 2017-kullet og 24 av 83 i 2018 kullet. Andelen er 
relativt stabil. 

Matematikk 
Søkertall og opptakstall for masterfordypning i matematikk er vanskelig å estimere, men det er grunn 
til å tro at det blir mange som ønsker masterfag i matematikk. 44 av 84 studenter i 2017-kullet valgte 
matematikk som valgfag, mens 41 av 83 i 2018-kullet valgte faget. 

Engelsk og tysk 
Høgskolens masterstudium i fremmedspråk i skolen (engelsk og tysk) har som siktepunkt å utdanne 
språklærere med høy kompetanse i praktisk språkopplæring tilpasset de nye læreplanene i 
Kunnskapsløftet. Som nevnt har høgskolen et sterkt fagmiljø i engelsk og fremmedspråk, og 
Fremmedspråksenteret hører inn under HiØ. HiØ satser strategisk på å bygge opp fagmiljøene i språk 
for å ta et nasjonalt ansvar for masterutdanning i engelsk og fremmedspråkene.  

Søkningen til engelsk har vært god og stabil de siste årene. Engelsk er det språket som har rekruttert 
best over tid. 17 av 84 studenter i 2017-kullet valgte engelsk som valgfag, mens 2 valgte tysk. Begge 
studentene sluttet etter kort tid i studiet. I 2018-kullet er det 18 av 83 studenter i 2018-kullet som 
har valgt engelsk, og 6 studenter har valgt tysk.  

Frafall 
Årsaken til frafallet i 2017-kullet (se tabell innledningsvis) på ca. 20 % skyldes først og fremst at 
studenter har valgt feil utdanning og at lærerutdanningen ikke passet for dem. 

 

3) Faglig bærekraft 

Egenvurdering 
Alle faglig tilsatte har avsatt tid til forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til studiet. Beregningen tar 
utgangspunkt i at professorer og dosenter har 40-50 prosent av sin totale arbeidstid avsatt til FoU, 
ansatte i førstestillinger 30 prosent og høgskolelektorer 20 prosent. Fagmiljøet overlapper i stor grad 
med fagmiljøet for grunnskolelærerutdanningen 5 10, og det legges opp til samkjøring mellom 
utdanningene i de emnene hvor dette er faglig mulig og hensiktsmessig, f.eks. i forbindelse med 
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undervisning i vitenskapsteori og metode, og i de delene av pedagogikk og elevkunnskap og 
undervisningsfagene som berører trinn 5-7. Fagmiljøets omfang på i alt 24,7 årsverk (avdelingens 
utregning korrigeres i kommentarer nedenfor) tilsvarer ca. 0,08 faglig tilsatt per student. 

Begrunnelse for hvordan fagmiljøets størrelse er tilpasset antall studenter, og den undervisning og 
veiledning som inngår i studiet 
Erfaringen viser at antall studenter pr. fag kan svinge sterkt fra år til år og at timeressursen avsatt til 
det enkelte faget og emnet derfor må justeres løpende. HiØ legger opp til et fast timetall for 
timeutregningen for hvert emne. Dette faste timetallet er satt noe høyere i de praktisk-estetiske 
emnene hvor undervisningen og veiledningen på grunn av fagenes egenart foregår i mindre grupper, 
og noe lavere i fagene KRLE og samfunnsfag hvor arbeid i større grupper er mer egnet.  

Dekan redegjør videre for hvor mange timer som er tillagt ulike funksjoner (trinnleder, veiledning 
osv.) for de fem årene for masterstudiet. 

Ved fast tilsetting i undervisnings- og forskningsstilling kreves dokumentert kompetanse i 
høgskolepedagogikk. De som ikke dokumenterer slik kompetanse tilsettes midlertidig med krav om å 
ta høgskolens studium i praktisk høgskolepedagogikk innen tre år før de får fast tilsetting. 

Fagmiljøets kompetanse knyttet til fag i studiet 
Det er lagt vekt på at den formelle kompetansen fyller kravene i studietilsynsforskriften (se 
kommentarer nederst), og det betyr at høyere formell kompetanse først og fremst er knyttet til 
undervisning og veiledning i syklus 2 i fag for masterfordypning, men den enkeltes fagprofil vil også 
være vesentlig for hvilke emner vedkommende vil være knyttet til. 

Andel av årsverkene knyttet til studiet tilsatt i hovedstilling ved Høgskolen i Østfold 
Dekan oppgir at det totale årsverket knyttet til studiet er 24,7 (dette korrigeres nedenfor i 
kommentarer til punktet). Årsverkene er fordelt på ca. 75 personer, og ca. 99 % av årsverkene er 
tilsatt i hovedstilling ved HiØ og fagpersonene har fast stilling ved LU eller ØSS. 

Relevant forskning og vitenskapelig publisering 
Utdanningen er forskningsbasert, og studentene skal utvikle forskningskompetanse tilpasset studiets 
nivå, omfang og egenart. En sentral premiss for utviklingen av studiet er at studentene skal møte 
forsknings- og utviklingsarbeid innen alle fagene i studiet.  

Studiets fagmiljø er aktive forskere, og det er lagt opp til at studentene blir bevisst på hvordan FoU-
arbeid kan bidra til praksisfellesskapet i skolen. Studiet legger grunnlag for at studentene etter 
avsluttet studium skal kunne diskutere faglig arbeid med kolleger og andre fagfeller, med tanke på å 
videreutvikle kunnskapsbasen for sitt fag og for skolen. 

Dekanen redegjør og gir en god oversikt over høgskolens tverrfaglige FoU-grupper og deres 
arbeid/prosjekter.  

 
Merknad fra studiedirektøren 
Studiedirektøren har foretatt beregninger av fagmiljøet slik det ble gjort i forbindelse med 
akkrediteringssøknaden i 2016. 
 
Totalt antall årsverk i studiet er 24,32 (53 personer). Det er ni personer med toppkompetanse, seks 
professorer og tre dosenter. 
Toppkompetansen knyttet til studiet utgjør 3,78 årsverk (15,6 %), og førstekompetansen tilsvarer 
64,3 % (15,64 årsverk) av studiet. 
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Toppkompetanse og førstekompetanse er dekket slik innen masterfordypningen i studiet: 

Fagområde Antall 
årsverk 

Førstekompetanse 
 antall årsverk 

Førstekompetanse 
- prosent 

Toppkompetanse 
 antall årsverk 

Toppkompetanse 
- prosent 

Pedagogikk 4,7 2,9 61,7 % 1,9 40,4 % 
Norsk 3,1 2,1 67,7 % 0,9 29 % 
Matematikk 4,74 3,0 63,3 % 0,3 6,5 % 
Engelsk 2,16 1,01 46,8 % 0,53 24,5 % 
Tysk 0,55 0,55 100 % 0,15 27,3 % 

 
For valgbare enheter på hhv 60 og 30 studiepoeng som ligger i studiets tre første studieår er 
kompetansen slik: 

Fagområde Antall  
årsverk 

Førstekompetanse  
antall årsverk 

Førstekompetanse   
prosent 

Kristendom, religion, livssyn og etikk (30 stp) 1,0 1,0 100 % 
Kroppsøving (60 stp) 2,78 1,73 62,2 % 
Kunst og håndverk (30 stp) 1,79 0,7 39,1 % 
Naturfag (60 stp) 2,1 1,25 59,5 % 
Samfunnsfag (60 stp) 1,4 1,4 100 % 

 
Fransk og spansk (60 studiepoeng) 
Det er ingen fagansatte innen fransk og spansk knyttet til masterstudiet da ingen studenter foreløpig 
har valgt disse fagene. 
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MA Norsk i skolen 
 

Akkreditering Heltid/deltid Antall aktive studenter  
pr. 01.10.18 inkl. forsinkelser 

Antall aktive kull 2019-2020 

11.02.2016 Heltid 
Deltid 

Kull 2017 (heltid): 8 studenter 
Kull 2018 (heltid): 5 studenter 
Kull 2018 (deltid): 5 studenter 

Kull 2018 (heltid og deltid) 
Kull 2019 (heltid og deltid) 

  Totalt 18 studenter  
 

1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske 
betydning 
 
Egenvurdering 
Masterstudiet i norsk i skolen skal ha tydelig faglig relevans for arbeidslivet, og dekan henviser til 
NOKUTs rapport Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning (NOKUT 2015:29) og fremhever derfor 
porteføljerelevans og innholdsrelevans som viktig. Porteføljerelevansen handler om på hvilken måte 
utdanningen dekker et behov i arbeidslivet, og innholdsrelevans eller faglig relevans handler om 
hvilken nytteverdi innholdet og arbeidsprosessene i studiet har i en arbeidssituasjon. 

Porteføljerelevans 
Masterstudiet er rettet mot de som arbeider i skolen. Studiet kvalifiserer ikke i seg selv til læreryrket, 
men er rettet mot dem som allerede har eller ønsker å ta en lærerutdanning, etter eller parallelt med 
studiet. Dekan henviser til stortingsmelding11 (2008-2009) Læreren, rollen og utdanningen4 der 
Regjeringen uttalte et ønske om å øke lærere i grunnskolen som har en mastergrad. Femårig 
grunnskolelærerutdanning er nå på plass. Det er altså et politisk mål å heve den formelle 
kompetansen blant norske lærere. Norsk er et sentralt skolefag, og det er stort behov for denne 
kompetansen i skolen. Dekan mener det er viktig at HiØ også i årene framover tilbyr dette studiet, 
først og fremst som videreutdanning for lærere med lærerutdanning tatt før 2017. 

Innholdsrelevans 
Masterstudiet gir faglig fordypning innenfor emner som er fagovergripende og etterspurt. Lesing og 
skriving er to slike emner, et annet er flerspråklighet. Det er behov for lærere med avansert kunnskap 
på dette feltet, jf. NOU 2010:7 Mangfold og mestring5. Dette kan bidra til at elever med norsk som 
andrespråk får den tilpassede opplæringen de trenger slik at de opplever motivasjon og fremgang på 
skolen.  

Samlet sett mener dekan at masterstudiet vil imøtekomme et behov for lærere med høy norskfaglig 
kompetanse. Studiet har en tydelig skolerettet profil, primært innrettet mot grunnskolen, og det har 
som ambisjon å utdanne kandidater med en norskfaglig kompetanse til å møte det kulturelle, sosiale 
og språklige mangfoldet i dagens og morgendagens skole. Den overordnede, faglige profilen til 
studiet er derfor språklig variasjon i klasserommet. 

Masterstudiet er etablert og tilbys ut fra tre primære årsaker: 
1) Nasjonale føringer  grunnskolelærerutdanninger på masternivå 
Lærerløftet annonserte at grunnskolelærerutdanningene skulle bli integrerte, femårige 
masterutdanninger fra høsten 2017. HiØ ønsket å tilby et masterstudium også i norsk når KD varslet 

                                                           
4 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-11-2008-2009-/id544920/ 
5 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2010-7/id606151/ 
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at norsk er et av fem prioritere masterfag i de nye grunnskolelærerutdanningene. HiØ vurderte det 
som svært viktig å følge opp disse politiske føringene ved å etablere et masterstudium i norsk i 
forkant av de nye rammeplanene for de femårige grunnskolelærerutdanningene. Da rammeplanene 
ble klare var det mulig å skape synergier mellom masterstudiet i norsk i skolen og de to femårige 
grunnskolelærerutdanningene. 

2) Behov for norsklærere med masterkompetanse regionalt og nasjonalt 
Østfold fylkeskommune har store utfordringer knyttet til utdanningsnivå, folkehelse, arbeidsløshet 
og levekår (Fylkesplan for Østfold, 2011)6. Opplæringen er et vesentlig tema i den regionale 
planleggingen, og som kompetanseorganisasjon bidrar høgskolen aktivt for å sikre og styrke den 
sosiale og økonomiske bærekraften i fylket. Dekan ser det derfor som viktig at HiØ har et tilbud til 
regionen i sentrale skolefag på masternivå. 

Dekan henviser til rapport fra Følgegruppen til KD Lærerutdanninger i endring (2014)7 der det 
fremkommer at Norge vil trenge 65 000 nye lærere fram mot 2030. KS vurderer et behov for å 
tilsette «i overkant av 25 000 personer i undervisningssektoren hvert år fram til 2023» (KS; 2013a: 
10). Østfold blir nevnt som et av fylkene som forventes å oppleve størst vekst i behov for årsverk 
fram mot 2023 (KS; 2013b: 11). Fylkesrevisjonens kartlegging av lærertilgangen i Akershus og Østfold 
fylkeskommuner8 viser at «innenfor studiespesialisering er det vanskeligst å rekruttere lærere innen 
norskfaget, spesialt med kompetanse på hovedfags-/masternivå). Dette gjelder først og fremst 
videregående opplæring, men problemstillingen er også aktuell for grunnskolen. 

Lærerløftet9 kommer med nye krav til fagkompetanse for lærere i ulike skolefag. Kun 33 % av 
norsklærere i grunnskolen i Østfold har fordypning i norsk på 60 studiepoeng eller mer. Til 
sammenligning har lærere i Telemark, Oslo og Akershus mellom 46-48 % slik fordypning (Lagerstrøm, 
Moafi og Revold, 2014: 53). Politiske styringssignal og skjerpede krav til formell 
undervisningskompetanse i ulike skolefag vil øke sannsynligheten for at flere vil fordype seg i 
norskfaget, jf. forskrift til opplæringslova § 14-3, der minimumskravet til norsk er 60 studiepoeng for 
å undervise på ungdomstrinnet. 

Masterstudiet i norsk er et tilbud til lærere som ønsker å tilegne seg kompetanse på det nivået som 
fra 2017 er normen for alle grunnskolelærere. 

3) Høgskolens strategi 
Dekan viser til følgende mål og veivalg i Strategisk plan for å vise at masterstudiet er i tråd med 
høgskolens strategi: 

1) Vi leverer fremragende samfunnsrelevante og profesjonsrettede utdanninger 
2) Vår studieportefølje er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-studier med høy samfunnsrelevans 
og der vi er spesielt konkurransedyktige 
3) Våre etter- og videreutdanningstilbud er videreutviklet og har økt i omfang. 

Vi skal styrke vårt etter- og videreutdanningstilbud i tråd med regionale og nasjonale behov. 

Studiet er designet for å imøtekomme et språklig mangfold i klasserommet og utdanne kandidater 
som kan være ressurspersoner i utvikling av norsk skole og i norskfaget, som også er i stadig endring. 

                                                           
6 Fylkesplan vedtatt i juni 2018. Utfordringene nevnt av dekan er fortsatt gjeldende for Østfold. 
file:///C:/Users/gte/Pictures/Signes%20bilder/Fylkesplan_innmat_2019_nett.pdf 
7 https://docplayer.me/341722-Laererutdanninger-i-endring.html 
8 https://docplayer.me/18513955-Akershus-og-ostfold-fylkesrevisjon.html 
9 https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/larerloftet/id2008159/ 
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Studiets fagmiljø er knyttet til høgskolens institusjonelle faglige satsingsområde «En skole for 
kunnskapssamfunnet: Kunnskapsutvikling for femårig lærerutdanning» i perioden 2015-2019. I tillegg 
bidrar fagmiljøet sterkt i søknaden om å bli et senter for fremragende undervisning, i samarbeid med 
NTNU. 

Studiet er tilrettelagt for å inngå som masterfag i femårig grunnskolelærerutdanning samt tilpasset 
slik at studenter fra 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke seg inn i sitt fjerde studieår for å få en 
femårig lærerutdanning. Praksiskrav må selvfølgelig tilrettelegges og være i tråd med rammeplanen 
for grunnskolelærerutdanning, og masterstudiets organisering av undervisning er tilrettelagt for 
dette. 

Masterstudiet tilbys både på heltid og deltid. Første opptak til heltid var høst 2017, mens deltid ble 
tilbudt første gang høst 2018. 

Masterstudiet har språklig variasjon i klasserommet som overordnet tema, og dermed en eksplisitt 
språklig profil. Skoleledere som har deltatt i utviklingen av studiet, har vært positive til den språklige 
profilen med tanke på relevans for skolen, i tillegg til at studiet vil legge vekt på kunnskapsdeling på 
egen arbeidsplass for studenter som er i jobb i skolesektoren. Begge disse momentene, sammen med 
organiseringen av studiet, kan være avgjørende for at skolelederne skal ønske å tilrettelegge for at 
lærere kan følge studiet, og dermed bidra til studentrekruttering. 

 

2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering m.m. 
 

Årstall 
start 

Årstall 
slutt 
normert tid 

Antall 
studenter 
startet pr. 
01.10. 

Antall  
studenter 
fullført på 
normert tid 

Totalt 
antall 
studenter 
fullført 

Aktive 
studenter 
V2019 

Frafall Andel 
fullført 

Andel 
frafall 

2017* 2019 12   8 4   
2018* 2020 5   5 0   
         
2018** 2022 6   5 1   
SUM     18    

* heltid 
** deltid 
 

Egenvurdering 
Masterstudiet er relativt nytt, og ble lyst ut som heltidsstudium høsten 2017, men fra høsten 2018 
ble det også tilbudt på deltid. Dette blir gjort for lettere å kommunisere organisering ut til våre 
søkere, og for å ha et bedre grunnlag for å planlegge undervisningen. Studiet vil bli samkjørt med 
norsk på masternivå i de femårige grunnskolelærerutdanningene når disse kommer opp på syklus 2 
fra høsten 2020.  

Når studiet er i full drift, vil det normert sett være 30 studenter på hvert emne. Studiet er fortsatt i 
etableringsfasen når man ser på antall søkere, opptak og aktive studenter alene. Dekan ser derimot 
flere viktige grunner for videreføring av studiet:  

det forventes stor interesse for studiet blant lærere som arbeider i skoleverket i dag, og som 
gjerne vil oppnå en mastergrad før grunnskolelærerne med femårig utdanning kommer ut i 
skolen 
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avdelingen ser det som viktig å øke studietilbudet for nåværende grunnskolelærerstudenter 
som er interessert i å ta en mastergrad 
studiet er viktig for rekruttering til PPU ved innføring av masternivå som minstekrav for 
opptak fra 2019 
studiet vil gi avdelingens skolefag viktig erfaring med å drifte skolefag på masternivå før man 
kommer til syklus 2 i de femårige grunnskolelærerutdanningene 
tilbudet er også viktig for nåværende lærere i skolen, med tanke på å bygge opp  
kompetansen til framtidige praksislærere til masternivå 
masterstudiet gjør det lettere for norskseksjonen ved avdelingen å sikre ønsket kompetanse 
fram mot syklus 2 i grunnskolelærerutdanningene. Et mastertilbud gjør HiØ mer interessant 
for potensielle søkere med både første-/toppkompetanse og stipendiater, og det blir mer 
interessant for ansatte i vårt gode fagmiljø å bli værende 
masterstudiet i norsk er viktig med tanke på å posisjonere LU mot en framtidig ph.d. 

Avdelingen opplever at det er lite kjent i markedet at masterstudiet inngår som en del av satsingen 
Kompetanse for kvalitet, der man kan søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta studiet. Dette vil 
trekkes tydeligere fram i markedsføringen av studiet. 

Undersøkelse som ble gjort i forbindelse med akkrediteringssøknaden viser at det regionalt er 
potensielle søkere til studiet. Også en undersøkelse blant studenter i 4-årig 
grunnskolelærerutdanning viser interesse for studiet enten som en påbygging etter tredje studieår av 
utdanningen eller som en videreutdanning.  

På lang sikt vil man kunne rekruttere fra nærliggende områder siden studiet har en profil og 
organisering som supplerer eksisterende tilbud ved institusjoner som ligger geografisk nær HiØ. USN 
tilbyr masterstudium i norskdidaktikk på heltid og OsloMet tilbyr masterstudium i 
utdanningsvitenskap med fordypning i norskdidaktikk, også dette på heltid. 

 

3) Faglig bærekraft 

Egenvurdering 
Studiets kjerneområder 
Overordnet profil er språklig variasjon i klasserommet. De sentrale faglige områdene som studiet 
dekker er literacy, flerspråklighet og talemålsvariasjon. 

Dekan redegjør i egenvurderingen for studiets hovedområder og hvordan undervisningen er lagt opp 
for å ivareta både heltidsstudenter og deltidsstudenter. Tilbakemeldingene fra studentene er gode. 
De rapporterer at de føler seg godt ivaretatt og at veien til fagmiljøet er kort (gjelder nok mest for 
heltidsstudentene). Flere av studentene er også ansatt som studentassistenter ved avdelingen. 

Studiet er en del av forskingsfaget norsk/nordisk, og gir gjennomgående en vitenskapelig og kritisk 
tilnærming til stoffet, og dypdykk i sentrale teorier og problemstillinger innenfor de faglige 
hovedområdene i studiet. 

Studentene er generelt sterke og svært interesserte, og studiet må anses som strategisk viktig for å 
opprettholde den gode faglige profilen i seksjonen. Dette gjelder både for de som er ansatt nå, og i et 
rekrutteringsperspektiv. Siden det er stor nasjonal etterspørsel etter fagfolk, er vi avhengige av å ha 
en sterk faglig profil for å tiltrekke oss ny arbeidskraft. Masterstudiet er også en viktig intern 
rekrutteringsarena. Den første masterstudenten som ser ut til å fullføre studiet på normert tid, bidrar 
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også som timelærer i grunnskolelærerutdanningen 5 10 og som forskningsassistent. Kandidatene i 
masterstudiet kan også bli svært viktige når vi skal rekruttere stipendiater. 

Ansattes formelle kvalifikasjoner 
Det er ikke redegjort for studiets fagmiljø med unntak av i oversikt over fagmiljøets bidrag i studiet 
(tabellarisk oversikt) som ligger som vedlegg til egenvurderingen. 

Fagmiljøet på totalt 3,65 årsverk (11 personer) består kun av personer med førstekompetanse hvorav 
seks av disse har toppkompetanse. Tre professorer hvorav to professor II, og tre dosenter. Øvrige 
personer er førsteamanuenser. 

Merknad fra studiedirektøren 
Toppkompetansen utgjør 1,0 årsverk (27,4 %) av 3,65 årsverk. Førstekompetansen utgjør 100 
%.  
Kravet til første- og toppkompetanse for studiet er oppfylt i henhold til krav i 
studietilsynsforskriften § 2-3 (4) b). 

Fagmiljøets størrelse/antall årsverk sett i sammenheng med antall aktive studenter 
Dekan har ikke redegjort for dette punktet. 

Antall aktive studenter våren 2019 er 18, og antall årsverk er 3,65 (11 personer). 

Relevant forskning og publisering samt nasjonale og internasjonale nettverk 
Dekan redegjør godt for både forskning, publisering og deltakelse i nasjonale og internasjonale 
nettverk. Se for øvrig egenvurderingen. 
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MA Spesialpedagogikk 
 

Akkreditering Heltid/deltid Antall aktive studenter pr. 
01.10.18 inkl. forsinkelser 

Antall aktive kull 
2019-2020 

13.06.2013 Deltid Kull 2015: 24 studenter 
Kull 2016: 26 studenter 
Kull 2017: 48 studenter 
Kull 2018: 71 studenter 
 
Tidligere kull*: 5 studenter 

Kull 2016 
Kull 2017 
Kull 2018 
Kull 2019 
 
 

  Totalt 174 studenter  
* kull 2014 

 
1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske 
betydning 

Egenvurdering 
I perioden 2002 og fram til 2012 ble studiet gjennomført i samarbeid med Universitetet i Stavanger 
(UiS) og tilbudt som heltidsstudium. Første kull i høgskolens eget masterstudium (deltid) ble 
uteksaminert våren 2018. 

Deltidstilbudet gjør at studentene kan ta studiet ved siden av jobb, og kan derfor knytte studiet til 
yrket sitt. Feltarbeid inngår i utdanningen og som kvalifiserer for doktorgradsutdanning.  

Studiet utdanner for et bredt spekter av arbeidsoppdrag innen pedagogiske og spesialpedagogiske 
virksomheter, primært for arbeid i barnehage, skole, PPT og barnevern. Studiets emner er faglig 
relevant og i stor grad tilpasset den kompetansen praksisfeltet etterspør. For å gjøre studiet mer 
relevant for arbeidslivet er det kommet til et nytt emne; Rådgiving, veiledning og innovasjon i 
spesialpedagogisk virksomhet. Videre har man i studiet feltarbeid med obligatoriske 
oppfølgingsmøter mellom studenter og lærere. Som ledd i oppfølging av periodisk 
programevaluering (høsten 2018) har man dempet vektleggingen på lese- og skrivevansker og økt 
fokuset på sammensatte vansker  systemisk perspektiv  relatert til sosiale og emosjonelle vansker. 
Dekan ser det som viktig at studiet gir studentene kompetanse i det å kunne veilede både elever og 
lærere, at studentene får en bred kunnskap om systemarbeid og kan se sammenhengen mellom 
spesialpedagogikk og vanlig pedagogikk. Studentene blir LOGOS-sertifisert10 i masterstudiet. Det er 
også gjort andre tilpasninger i studiet med bakgrunn i periodisk programevaluering knyttet til mer 
vekt på matematikk i temaet lese- og skrivevansker (tallforståelse), endringer i litteratur og fått inn 
disability- og klasseperspektiv i temaet om lesing og skriving i et mangfoldsperspektiv samt tester for 
andrespråkselever og litteratur om voksne analfabeter og døve.  

Dekan ser at masterstudiet er i tråd med strategisk plan med henvisning til målene: 

Vi leverer fremragende samfunnsrelevante og profesjonsrettede utdanninger 
Vår studieportefølje er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-studier med høy 
samfunnsrelevans og der vi er spesielt konkurransedyktige. 
Våre etter- og videreutdanningstilbud er videreutviklet og har økt i omfang 

                                                           
10 Logos brukes til å kartlegge lesevansker og å diagnostisere dysleksi. 
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Samt veivalget: 

Vi skal styrke vårt etter- og videreutdanningstilbud i tråd med regionale og nasjonale behov 

Studiet er designet for å imøtekomme et språklig mangfold i klasserommet og utdanne kandidater 
som kan være ressurspersoner i utvikling av norsk skole og i norskfaget, som også er i stadig endring. 
Det er lagt opp til at studenter i 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke seg inn for å ta det fjerde 
året i MA spesialpedagogikk etter å ha gjennomført 3. studieår i grunnskolelærerutdanningen. 
Samtidig kan det søkes om innpassing av første studieår i MA Spesialpedagogikk inn i 4-årig 
grunnskolelærerutdanning som det fjerde studieåret i den utdanningen. 

 
2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering m.m. 
 

Årstall 
start 

Årstall 
slutt 
normert tid 

Antall 
studenter 
startet pr. 
01.10. 

Antall  
studenter 
fullført på 
normert tid 

Totalt 
antall 
studenter 
fullført 

Aktive 
studenter 
V2019 

Frafall Andel 
fullført 

Andel 
frafall 

2011* 2013 28 0 16 0 12 57 % 43 % 
2012* 2014 30 0 23 0 7 77 % 23 % 
2014 2018 29 19 19 5 5 66 % 17 % 
2015 2019 42   24 18   
2016 2020 39   26 13   
2017 2021 68   48 20   
2018 2022 73   71 2   
SUM     174    

* studiet ble tilbudt på heltid i samarbeid med UiS inntil vi fikk egen akkreditering 

 
Egenvurdering 
Studiet har hatt gode søkertall både da det ble tilbudt i samarbeid med UiS (2005-2012: 140-190 
søkere) og som eget akkreditert studium (fra 2014). Søkertallene gikk en del ned etter at vi fikk egen 
akkreditering, men har økt hvert år siden (2014-2019: 113-201) med rekord for 2019. Studiet ble ikke 
lyst ut i 2013 i påvente av egen akkreditering.  

Rekrutteringen er altså god, og det er satt økt fokus på spesialpedagogikk i skolen i studiet i den 
senere tid, blant annet gjennom Nordahl-utvalgets rapport11. Ekspertgruppens fokus på behovet for 
spesialpedagogisk kompetanse understrekes også gjennom Kompetanse for kvalitet, hvor 
spesialpedagogikk er ett av få fag det tilbys lærerspesialistutdanning innenfor. 

Det økte fokuset på behovet for spesialpedagogikk, kombinert med de økte søkertallene, 
dokumenterer behovet for og etterspørselen etter studiet. Gjennomstrømmingen for det første 
kullet som ble tatt opp til studiet etter egen akkreditering er også god (se tabell). Fagmiljøet arbeider 
godt med tanke på gjennomstrømming og har blant annet startet et eget forskningsprosjekt knyttet 
til gjennomføring og frafall i studiet. Forbedringstiltak (redegjort for under forrige punkt) etter 
periodisk programevaluering våren 2019 er gjennomført. Grunnlaget for fortsatt å tilby studiet er 
svært godt. Frafallsprosenten ligger relativt stabilt på 10-12 %12. 

                                                           
11 Nordahl, Thomas m.fl.: Inkluderende fellesskap for barn og unge. Ekspertgruppen for barn og unge med behov for 
særskilt tilrettelegging (Fagbokforlaget, 2018). 
12 Merknad fra studiedirektøren: utregningen her er gjort ut fra det enkelte kull pr. år. Dvs. for kull 2015 har det vært et 
frafall på 4-5 studenter hvert år (10-12 %), totalt 18 studenter. 
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Studentundersøkelser (2014-2017) viser at hovedårsaken til at studentene søkte masterstudiet var 
for å styrke sin kompetanse i sitt nåværende arbeid (70 %). Årsaken til de høye søkertallene i henhold 
til undersøkelsen (93 % svarte dette), er at studiet tilbys på deltid noe som gir mulighet til å 
kombinere arbeid og familie med studier. Geografisk nærhet og studiets faglige profil og innhold ble 
også nevnt som noen av hovedårsakene. 70 % av studentene som deltok startet masterstudiet i 
2017, og 95 % oppgir at de allerede etter ett år anser at studiene har bidratt til en personlig utvikling 
for dem, og halvparten mener at deres yrkesidentitet styrkes. 

Bortfallsundersøkelsen (2014-2017) viser at hovedårsaken til at studentene slutter, skyldes 
vanskeligheter med å få tid til studier mellom samlingene (46 %). Andre årsaker er familierelatert, 
sykdom o.l. (38 %), problemer med å få fri av arbeidsgiver for å delta på samlinger (27 %) og at 
studiene var mer arbeidskrevende enn forventet (25 %). 70 % svarte at høgskolen ikke kunne gjort 
noe for å unngå at de sluttet, mens 30 % oppgir at dersom høgskolen kunne tilrettelagt bedre slik at 
de kunne gjennomført studiet. 

Evalueringer 
For å kvalitetssikre utdanningen gjennomføres det regelmessige studentevalueringer i hvert 
semester hvert studieår. Yrkes- og praksisfeltets krav blir også hørt.  

Avdelingsstyret har bedt avdelingsledelsen utrede om man bør søke etterakkreditering for 
spesialpedagogikk som masterfordypning i de femårige lærerutdanningene. Praksisfeltet gir 
imidlertid uttrykk for at det er verdifullt at studentene som skal studere spesialpedagogikk har 
relevant arbeidserfaring før de starter sine studier. 

Resultater fra periodisk programevaluering viser at studentene ønsker at eksempler og relevante 
temaer knyttes mer til barnehagen i undervisning og seminarer. De fleste i fagmiljøet har erfaring fra 
barne- og ungdomsskolen. Studentene etterlyser også mer fokus på tester bl.a. WISC-kompetanse i 
tillegg til LOGOS-sertifiseringen som de får i dag. Faglærere og PPT ønsker også dette inn i studiet. 

Studentene opplever masterstudiet som inspirerende og stimulerende, samt faglig utfordrende og 
motiverende. Studiet har høy grad av yrkesrelevans og gir gode arbeidsmuligheter.  

Frafall 
Årsaken til frafallet i studiet skyldes først og fremst belastningen ved å være masterstudent ved siden 
av jobb. 

 

3) Faglig bærekraft 

Egenvurdering  
Kjerneområdene i studiet 
Alle studiets emner vurderes som kjerneområder. 

Ansattes formelle kvalifikasjoner 
Mange av de ansatte i fagseksjonen spesialpedagogikk går av med pensjon om noen få år. Disse har 
høy faglig kompetanse og mye erfaringskompetanse, og kan benyttes som mentorer for både 
nyansatte og kommende nyansatte i årene framover samt bidra i utviklingen av masterstudiet. 
Ledelsen er klar over utfordringene, og har fokus på rekrutteringsarbeidet i spesialpedagogikk. Det er 
de to siste årene ansatt en professor, en førsteamanuensis og en ph.d.-kandidat de siste to årene 
knyttet til studiets fagmiljø, og våren 2019 lyses det ut en professorstilling og en lektor/førstestilling. 
I tillegg kommer det tilbake en førsteamanuensis som er ferdig med sin postdok-stilling. Dekan 
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ønsker å opprette en stipendiatstilling. Konkurransen med andre UH-institusjoner er stor knyttet til 
rekruttering av fagkompetanse. Avdelingen har erfaring med at ansatte slutter til fordel for jobb i 
Oslo, og har derfor fokus på å beholde ansatte; tilrettelegge for forskning og forskningsressurser, 
imøtekomme behov og delta i konkurransen om lønn.  

Merknad fra studiedirektøren 
Antall årsverk knyttet til studiet er på 5,2 (16 personer), hvorav tre professorer, to professor 
II og to dosenter. Toppkompetansen utgjør 57,7 % (3,0 årsverk) av det samlede årsverket og 
førstekompetansen er på 88,5 % (4,6 årsverk).  
Krav om topp- og førstekompetanse i studiet er oppfylt i henhold til studietilsynsforskriften § 
2-3 (4) b). 

Relevant forskning og publisering samt nasjonale og internasjonale nettverk 
Fagmiljøet publiserer jevnt og trutt, og i høyt rankede tidsskrifter innen lese- og skriveområdet. De 
ansatte deltar regelmessig på nasjonale og internasjonale konferanser der de presenterer sin 
forsking. Her finnes også samarbeid med utenlandske lærerutdanningsinstitusjoner og noen har 
publisert artikler sammen med forskere fra andre institusjoner både fra Norge og utlandet. 

Fagmiljøet driver aktiv FoU-virksomhet og har vitenskapelig produksjon som samsvarer med deres 
respektive kompetanse- og undervisningsområder i masterstudiet. Eksempler på kjernegruppens 
arbeider er lagt inn i egenvurderingen. 
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MA Fremmedspråk i skolen 
 

Akkreditering Heltid/deltid Antall aktive studenter pr. 
01.10.18 inkl. forsinkelser 

Antall aktive kull 
2019-2020 
 

09.05.2008 - engelsk og tysk 
27.08.2014 - fransk 
21.06.2018 - spansk 

Deltid Kull 2015: 10 studenter 
Kull 2016: 21 studenter 
Kull 2017: 40 studenter 
Kull 2018: 69 studenter 
 
Tidligere kull*: 15 studenter 

Kull 2016 
Kull 2017 
Kull 2018 
Kull 2019 
 

  Totalt 153 studenter  
* kull 2011 tom kull 2014 (heltid) 

Egenvurdering - innledning 
Masterstudiet tilbys i samarbeid med Göteborgs universitet og Linnéuniversitetet. Opptak av 
studenter gjøres både av HiØ og av de svenske institusjonene. Institusjonene har inngått en 
konsortiumavtale med varighet på fire år av gangen. 

Masterstudiet ble opprinnelig akkreditert med målspråkene engelsk og tysk i 2008, for deretter å få 
akkreditering av målspråkene fransk i 2014 og spansk i 2018. Studiemodellene for de ulike 
målspråkene er identiske, men undervisningen er separat og foregår på de ulike målspråkene.  
Det var opptak til heltid i perioden 2009 2014, men fra høsten 2015 har det kun vært opptak til 
deltid.  
Studiet er nettbasert med tilbud om fysiske samlinger én gang hvert semester. Fordeling av emner 
mellom utdanningsinstitusjonene fremgår av studiemodell vedlagt (vedlegg 4). HiØ har ansvar for 70 
av studiets 120 studiepoeng. 

Samarbeidet mellom de tre partnerinstitusjonene har fungert meget godt, både faglig og 
administrativt. Den jevnlige kontakten over grensen har gitt impulser til faglig utvikling og 
forskningssamarbeid. Studentene har vært svært fornøyde med både innhold og organisering av 
programmet. Totalt er det uteksaminert 96 studenter i engelsk, fransk og tysk (85 ved HiØ og 11 ved 
Linnéuniversitetet). 

1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske 
betydning 

Egenvurdering 
Dekan redegjør for hvordan masterstudiet kan bidra til å nå følgende mål i Strategisk plan (2019-
2022): 

skal ta en ledende nasjonal rolle innenfor språk i opplæringen.» 

tilbyder av fremmedspråk i lærerutdanningen.» 

Programmet er faglig relevant for språklærere i norsk skole ved at en rekke aktuelle temaer innenfor 
språk, litteratur, kultur, formidling og bruk av IKT inngår i studiet. Relevansen bekreftes av 
arbeidsgivere i skolen og tidligere studenters erfaringer. Avdelingen gjennomførte en undersøkelse 
blant uteksaminerte kandidater (engelsk og tysk) i august/september 2017 og desember 2018 (som 
del av periodisk programevaluering) (merknad: undersøkelsen følger som vedlegg til 
egenvurderingen).  Følgende positive elementer trekkes fram i undersøkelsen:  
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Praksisnært 
Kombinerer teori og praksis 
Fleksibelt 
Tilpasset den moderne IT-hverdagen 
God oppfølging og godt læringsmiljø 

I tillegg til uteksaminerte kandidater har også rektorer i den videregående skole uttalt seg om 
programmet. De poengterer også at studiet er relevant og fleksibelt, og at studiet er mer praksisnært 
enn sammenlignbare program ved andre utdanningsinstitusjoner, samt at studiet bidrar til å styrke 
skolens kompetanse og hever skolens samlede språkkompetanse. 

Periodisk programevaluering gjennomføres våren 2019, og rapport vil foreligge i mai 2019 (merknad: 
forsinket pr. 1. juni). 

Programmet har ingen direkte konkurrenter da det ikke finnes noen lignende tilbud verken i Sverige 
eller Norge. Det finnes andre program som kombinerer språk og didaktikk, men ikke noe program 
som er nettbasert og uten obligatoriske samlinger. Fleksibiliteten gjør programmet attraktivt for 
aktive språklærere som ønsker videreutdanning. Det finnes en stor gruppe språklærere som føler 
behov for kompetanseheving i form av en mastergrad for å kunne konkurrere med nyutdannede 
kollegaer med etter hvert femårig lærerutdanning. 

2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering m.m. 
 

Årstall 
start* 

Årstall 
slutt 
normert tid 

Antall 
studenter 
startet pr. 
01.10. 

Antall  
studenter 
fullført på 
normert tid 

Totalt 
antall 
studenter 
fullført 

Aktive 
studenter 
V2019 

Frafall Andel 
fullført 

Andel 
frafall 

2011 2013 30 0 15 2 13 50 % 43% 
2012 2014 30 1 8 4 18 27 %  60 % 
2013 2015 35 3 16 5 14 46 % 40 % 
2014 2016 35 1 11 2 22 31 % 63 % 
         
2015 2019 35 7 7 10 18   
2016 2020 40 4 4 21 15   
2017 2021 60   40 20   
2018 2022 69   69 0   
SUM     153    

* heltid: 2011-2014, deltid: 2015-2018 

Studenter fordelt på målspråkene (tall fra 01.10.18)  

Målspråk Engelsk Fransk Tysk 
Kull 2011 1  1 
Kull 2012 3  1 
Kull 2013 3  2 
Kull 2014 1  1 
Kull 2015 6 3 1 
Kull 2016 15 1 5 
Kull 2017 29 5 6 
Kull 2018 44 11 14 
Totalt 102 20 31 
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Egenvurdering 
Det er store elevgrupper som trenger opplæring i engelsk da dette er et obligatorisk fag både på 
barne- og ungdomstrinnet og deler av videregående opplæring, og er det største språkfaget i skolen. 
Lied-utvalget foreslår at engelsk blir obligatorisk på alle trinn i videregående skole (NOU 2018:15). 

75 % av elevene i ungdomsskolen velger fremmedspråk. Skoleåret 2016/2017 valgte 74 % 
fremmedspråk; fordelt slik: spansk 43 %, tysk 39 % og fransk 16 %. 
I videregående skole hadde ca. 70.000 elever fremmedspråk som fellesfag i studieforberedende 
program (alle trinn). Av disse tok 98 % ett av de tre store fremmedspråkene fransk, spansk eller tysk. 

Det er et stort behov for nyrekruttering både på ungdomstrinnet og i videregående skole pga høy 
pensjonsalder blant lektorer og adjunkter.  

Søkere til masterstudiet er hovedsakelig lærere som ønsker kompetanseheving (adjunkter som 
ønsker lektorkompetanse). De fleste har tidligere gjennomført minimum 80 studiepoeng i engelsk, 
fransk, spansk eller tysk på bachelornivå eller 4-årig lærerutdanning med 60 studiepoeng i engelsk, 
fransk, spansk eller tysk.  

Masterstudiet har gode søkertall og rekrutterer fra hele landet da studiet er nettbasert. Det er gode 
søkertall også for kommende studieår.  

Avdelingen gjennomførte en kandidatundersøkelse høsten 2018 (nevnt tidligere) som viser at 
studentene har en svært positiv opplevelse av programmet og relevansen for arbeidet i skolen. 
Studiebarometeret gjennomført for andreårsstudenter 2018/2019 viser at de ikke er fullt så tilfredse. 
Dette er trolig et øyeblikksbilde som kan knyttes til problemer i ett spesielt emne våren 2018. 
Studiebarometeret viser at studentene er tilfredse med programmet i sin helhet. Et gjennomsnitt på 
4,0 er veldig høyt for et nettbasert studium uten obligatoriske samlinger. 

En relativt høy frafallsprosent skyldes flere faktorer. Nettstudier er spesielt utsatt for stort frafall, så 
også for masterstudiet i fremmedspråk i skolen. I tillegg er så å si alle studentene aktive språklærere 
med fulltidsjobb ved siden av deltidsstudier. Her mener fagmiljøet at personlig kontakt og tett 
oppfølging er forklaringen på at situasjonen tross alt ikke er verre enn ved samlingsbaserte 
masterprogram (jf. MA Organisasjon og ledelse).  

Studiet ble lagt om fra heltid til deltid i 2015, det første kullet uteksamineres våren 2019. Avdelingen 
antar dette vil gi positivt utslag i andelen som gjennomfører på normert tid. 

 

3) Faglig bærekraft 

Egenvurdering 
HiØ har ansvar for 70 av 120 studiepoeng i programmet, noe som tilsvarer 58,3 % av studiet. 
Dekanens redegjørelse for fagmiljøet: 

Engelsk: 2,97 årsverk og ca. 67 studenter gir en ressurs på 0,045 årsverk pr. student. 
Fransk: 1,26 årsverk og ca. 11 studenter gir en ressurs på 0,11 årsverk pr. student. 
Spansk: 2,45 årsverk knyttes til spansk som har oppstart første gang høsten 2019. Ved full drift vil det 
være 40 studenter, noe som gir en ressurs på 0,06 årsverk pr. student. 
Tysk: 1,71 årsverk og ca. 20 studenter gir en ressurs på 0,08 årsverk pr. student. 
(Merknad: antall studenter avviker fra tall studiedirektøren har hentet fra FS, se oversikt under pkt. 2) Student-
bærekraft.) 
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Programmets kjerneområder er språk, litteratur, kultur, didaktikk og IKT. 

Dekan henviser til oversikt over fagmiljøets bidrag i studiet for fagmiljøets formelle kvalifikasjoner og 
skriver at fagmiljøet oppfyller studietilsynsforskriften krav til professor- og førstekompetanse, jf. § 2-
3 (4) b). Mer enn en tredjedel har professor-/dosentkompetanse og de øvrige har førstekompetanse 
(unntak: en timelærer i fransk). Våre svenske samarbeidspartnere er selvakkrediterende 
universiteter, og alle som underviser på programmet er godkjente for undervisning på høyere nivå i 
Sverige (her henvises det til eget vedlegg i egenvurderingen for detaljer). 

HiØ er ledende på nettstudier i språk, og ca. 80 % av språkstudentene ved høgskolen er 
nettstudenter. HiØ tilbyr års- og påbyggingsstudier i engelsk, fransk, spansk og tysk. Språkmiljøet ved 
HiØ har meget høy formalkompetanse. Mange av språkemnene har vært tilbudt som nettbaserte og 
fleksible studier i mange år, og på denne måten har språkmiljøet tilegnet seg høy kompetanse i 
veiledning og vurdering innenfor en nettundervisningsramme. 

Fagmiljøet består av aktive forskere innenfor språk, litteratur, kultur og didaktikk. Mye av 
forskningen har en skolerettet profil og tematiserer undervisning og formidling. Fagmiljøets 
utviklingsarbeid inkluderer bl.a. utvikling av læreplaner på alle nivåer i skolen og studieplaner 
innenfor høyere utdanning. 

Stabiliteten i fagmiljøet sikres ved mentorvirksomhet. På denne måten sikres både stabilitet og 
kontinuitet over tid. Koordinatorene har ansvar for jevnlige veiledningsseminarer med kollegaene. 

Masterstudiet inngår i en bredere kontekst. Et utvidet fagmiljø omfatter språkstudiene på lavere nivå 
både i Norge og Sverige, og HiØ trekker i tillegg veksler på et godt samarbeid med 
Fremmedspråksenteret. Senterets nærhet til praksisfeltet og det omfattende kontaktnettet tilfører 
en bred faglig forankring i skolehverdagen. Både deltakelse i den nasjonale satsingen Kompetanse for 
kvalitet (videreutdanning i engelsk for lærere) og i prosjektet «Digitalisering av lærerutdanningene» 
medfører tett kontakt med skolene. Dette gir en fruktbar ramme for faglig utvikling og 
erfaringsutveksling, noe studentene nyter godt av. 

Det utvidede fagmiljøet inkluderer en rekke formelle og uformelle nettverk og forskergrupper. De 
fagansatte har en betydelig vitenskapelig produksjon med mange publikasjoner på nivå 1 og 2. 
Nettverkene har ført til en rekke prosjekter med mange felles publikasjoner og samtidig deltakelse på 
et stort antall konferanser. Fagmiljøene deltar aktivt i forskergrupper som ledes av HiØ og som 
publiserer en rekke antologier på nivå 1 og 2, i samarbeid med kollegaer nasjonalt og internasjonalt. 

Fagmiljøet har pedagogisk, didaktisk og digital kompetanse. Alle har i tillegg lang 
undervisningserfaring fra universitet og høyskoler. Fagmiljøet har deltatt i interne kurs i relevante 
verktøy, og de praktiserer en høy grad av kollegaveiledning på tvers av språkene. Dette tilrettelegger 
for en kontinuerlig erfaringsutveksling og diskusjon omkring digitale metoder og verktøy. 

Dekan redegjør for forskergrupper og nettverk som fagmiljøet er en del av (se egenvurderingen). 

Dekan oppsummerer masterstudiet slik: 

studiet eksistert i ti år med stadig økende søkertall og relativt god gjennomstrømming 
rekrutteringen forventes å være meget god i overskuelig framtid på grunn av krav om 
femårig lærerutdanning i Norge 
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samarbeidet med de svenske universitetene fungerer godt og har tilført fagmiljøene 
verdifulle faglige impulser og bidratt til en god utvikling av programkonseptet 
programmets største utvikling fremover vil være alderssammensetningen i personalet og 
nødvendig nyrekruttering 

 
Merknad fra studiedirektøren 
Samlet fagmiljøet utgjør 7,74 årsverk. Av disse utgjør personer med toppkompetanse 3,68 årsverk, 
dvs. 47,5 %. Alle i fagmiljøet har førstekompetanse.  

Toppkompetanse og førstekompetanse er dekket slik innen målspråkene i studiet: 

Fagområde Antall 
årsverk 

Førstekompetanse 
 antall årsverk 

Førstekompetanse 
 prosent 

Toppkompetanse 
 antall årsverk 

Toppkompetanse 
- prosent 

Engelsk 2,56 2,56 100 % 1,14 44,5 % 
Fransk 1,12 1,12 100 % 0,84 75 % 
Spansk 2,45 2,45 100 % 0,8 32,7 % 
Tysk 1,61 1,61 100 % 0,9 56 % 
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MA Organisasjon og ledelse 
 

Akkreditering Heltid/deltid Antall aktive studenter  
pr. 01.10.18 inkl. 
forsinkelser 

Antall aktive kull 2019-2020 

09.04.2003 Deltid 
(erfaringsbasert) 

Kull 2015: 30 studenter 
Kull 2016: 32 studenter 
Kull 2017: 37 studenter 
Kull 2018: 36 studenter 
 
Tidligere kull*: 21 studenter 

Kull 2016 
Kull 2017 
Kull 2018 
Kull 2019 

  Totalt 156 studenter  
* studenter tatt opp i perioden 2011-2014 

 

1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske 
betydning 
 
Egenvurdering 
Samfunnets etterspørsel 
Masterstudiet rekrutterer fra samtlige bachelorutdanninger ved HiØ og andre 
utdanningsinstitusjoner i Norge, og har høye søkertall. Studiet dekker både et regionalt og et 
nasjonalt behov da rekrutteringen av studenter utenfor Østfold er på hele 31 % av søkermassen. 

Studiet nyter godt av en stor bredde og mangfold i hvor studentene kommer fra. Studentene har 
bakgrunn bl.a. fra politi, helsevesen, kommuner, fylkeskommuner og privat næringsliv. Andelen 
studenter fra offentlig virksomhet er større enn fra privat næringsliv.  

I perioden 2004-2017 er det tatt opp 709 studenter, og majoriteten av disse var kvinner (71 %). Av 
709 opptatte studenter er 241 uteksaminerte så langt. 

Avdelingen foretok en kandidatundersøkelse høsten 2018 i forbindelse med periodisk 
programevaluering, med en svarprosent på 74,6 av 241 spurte kandidater. Halvparten av 
respondentene har eller har hatt en lederstilling. Viktige årsaker for valg av studiet oppgis å være 
geografisk nærhet, faglig innhold og tilbud på deltid. 

Det er ikke lett å måle studiets arbeidslivsrelevans ut fra om studentene får jobb etter endt studium 
da studentene hovedsakelig er i jobb i studieløpet. Nytteverdien av mastergraden i deres 
eksisterende stilling, og hvorvidt de får nye arbeidsoppgaver eller nye stillinger etter endt grad er noe 
som bør måles på. Kandidatundersøkelsen viser at studentene er blitt bedre på problemløsning, har 
fått mer kvalifiserte oppgaver, høyere lønn, ny jobb og fått kompetanse som er viktig i arbeidslivet. 

Masterutdanningen har et høyt søkertrykk, øker utdanningsnivået i regionen gjennom sin tydelige 
arbeidslivsrelevans, og støtter opp under livslang læring da programmet er tilpasset studenter som 
jobber ved siden av studiene. Dette er i tråd med Strategisk plan og bidrar til at høgskolen kan oppnå 
sine mål samt at studiet tilfredsstiller studietilsynsforskriften § 2-2 (2); Studietilbudet skal være faglig 
oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller arbeidsliv. 
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Konkurransesituasjon 
Masterstudiet har knyttet til seg ressurser fra flere universiteter og høgskoler, enten som 
foredragsholdere, veiledere, sensorer eller forskningspartnere. Eksempler: NMBU, Karlstads 
universitet (Sverige), Lancaster University (UK), Høgskolen i Innlandet, VID og OsloMet. 
Kombinasjonen av strategisk posisjonering i markedet og samarbeidet med andre aktører i sektoren 
har ført til en sterk faglig og markedsmessig posisjon. Dette er godt dokumenter i den nylig 
gjennomførte evalueringen av studieprogrammet. 

Det finnes flere tilsvarende studier i Oslo, Bergen, UiT, Høgskolen i Innlandet m.fl. Dekan mener det 
er vanskelig å finne en sammenlignbar master som er erfaringsbasert og med samme innhold, 
omfang og organisering (deltid over fire år). Avdelingen opplever liten reell konkurranse, noe også de 
gode søkertallene over tid kan understøtte.  

Strategisk betydning 
Masterstudiet har historisk hengt tett sammen med høgskolens overordnede strategi, og dette 
preger også forholdet mellom masterstudiet og høgskolen i dag. Masterstudiet i organisasjon og 
ledelse er HiØs første mastergrad (akkreditert april 2003), og var en institusjonell satsing på samme 
måte som ph.d.-satsingen i dag. Høgskolens styre så tematikken «organisasjon og ledelse» som en 
tematikk som var relevant for store deler av høgskolens bachelorportefølje. Styret har flere ganger 
gjort det tydelig at organisasjons- og ledelsesutdanning på masternivå ved HiØ skal foregå i dette 
masterstudiet. 

Dekanen viser til konkrete målsettinger i Strategisk plan 2019-2022: 

Sterk regional forankring 
Strategisk plan sier at HiØ skal ha en sterk regional forankring. 
Studiet er sterkt etterspurt i regionen, med stabilt høye søkertall, og det er flere og flere med 
lederposisjoner i offentlig og privat sektor i Østfold med vår mastergrad. Flere av 
forskningsprosjektene som er tilknyttet masterstudiet har en tydelig Østfoldforankring, særlig 
samarbeidet med Østfold fylkeskommune har vært fruktbart. Dette har generert studentprosjekter, 
forskningsprosjekter og stor grad av samhandling med Østfoldsamfunnet innenfor relevante temaer. 

Samarbeid med arbeidslivet 
Dette er også et sentralt punkt i Strategisk plan. Samarbeid med arbeidslivet er fremtredende i 
masterstudiet. MA Organisasjon og ledelse er erfaringsbasert, hvilket betyr at studentene har 
arbeidslivserfaring og tilnærmet alle studenter er i jobb. Undervisningen er dialogbasert eller 
studentaktiv som er undervisningsformene som studiet alltid har basert seg på. Kombinasjonen av 
disse forholdene fører til at studiet er i kontinuerlig samarbeid med arbeidslivet. Studentene bruker 
eksempler fra egne organisasjoner og arbeidsplasser i undervisningen for å belyse de ulike 
organisatoriske og ledelsesmessige fenomener som undervisningen handler om. Studentene bruker 
imidlertid andre organisasjoner enn den de selv arbeider i som case i avhandlingsarbeidet. 
Samarbeidet med arbeidslivet er derfor godt ivaretatt og svært sentralt i hele studiet. 

Samfunnsrelevant, profesjonsrettet og innovativ forskning, ph.d.-program 
Det kan vises til flere eksempler de senere årene på forskningsprosjekter knyttet til studiets fagmiljø 
som både er samfunnsrelevante og profesjonsrettet. Forskningen er de senere år dreiet mot «det 
digitale samfunn» noe som førte til en søknad om stipendiatstilling knyttet til temaet i 2018. 
Fagmiljøet rundt masterstudiet fikk tildelt en av sju stipendiathjemler. 

Dekanen viser også til mål og veivalg knyttet til Utdanning i Strategisk plan, og knytter masterstudiet 
til følgende punkter: 
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Fremragende samfunnsrelevante og profesjonsrettede utdanninger 
Masterstudiet har skåret svært bra sammenlignet med tilsvarende utdanninger i 
Studiebarometeret, og har gode resultater å vise til fra NOKUT-tilsyn i 2011 og periodisk 
programevaluering i 2018. Utdanningen er samfunnsrelevant, noe søkertall og 
tilbakemeldinger fra uteksaminerte kandidater bekrefter. 
 
Studieportefølje er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-studier med høy  
samfunnsrelevans 
Studiet er relevant for alle profesjonsutdanningene ved HiØ og har et bredt søkergrunnlag 
der de fleste profesjoner HiØ utdanner er representert. 
 
Etter- og videreutdanningstilbud er videreutviklet og har økt i omfang 
Fagmiljøet rundt masterstudiet har de senere årene økt sitt bidrag inn i høgskolens 
videreutdanningsportefølje på oppfordring fra høgskoledirektøren. Inneværende studieår 
tilbyr fagmiljøet to videreutdanninger gjennom HiØ VIDERE, og neste studieår opprettes 
enda en videreutdanning. 
 
Studentaktiv undervisning, god oppfølging og hyppige tilbakemeldinger underveis i studiet 
Masterstudiet har alltid hatt studentaktiv undervisning. Dette sikrer at studentene blir 
involvert i forelesninger, gjennom gruppearbeid, gjennom hyppige prosjektoppgaver, 
gjennom arbeidet med mastergraden og i økende grad at studentene deltar i fagstabens 
forskningsprosjekter. 
 
Bruken av digitale læringsressurser og digitale undervisningsformer som læringsfremmende 
Som deltidsstudenter har masterstudentene et betydelig utbytte av å bruke digitale 
læringsressurser. Representanter i fagmiljøet har deltatt på høgskolens institusjonelle 
satsinger på digitalisering av undervisningen, f.eks. prosjektet «digitale kollokvier» der man 
utforsket muligheten for at studenter som ikke bor på samme sted kan samarbeide 
selvstendig med hverandre mellom samlingene gjennom Adobe Connect. 
 
Betydelig utdanningssamarbeid med utvalgte nasjonale og internasjonale 
utdanningsinstitusjoner 
Fagmiljøet bidrar også betydelig til punktene «forskning» og «samfunnskontakt» i strategisk 
plan, men vi har forstått denne bestillingen dithen at hovedvekten skal ligge på «studier». 
 

  

1212



68 
 

2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering m.m. 
 

Årstall 
start 

Årstall 
slutt 
normert tid 

Antall 
studenter 
startet pr. 
01.10. 

Antall  
studenter 
fullført på 
normert tid 

Totalt 
antall 
studenter 
fullført 

Aktive 
studenter 
V2019 

Frafall Andel 
fullført 

Andel 
frafall 

2011 2015 50 14 18 5 27 36 % 54 % 
2012 2016 45 12 20 6 19 44 % 42 % 
2013 2017 50 13 19 5 26 38 % 52 % 
2014 2018 30 10 14 5 11 47 % 37 % 
2015 2019 50 1* 1* 30 19   
2016 2020 35   32 3   
2017 2021 40   37 3   
2018 2022 40   36 4   
SUM     156    

* én student har fullført studiet på mindre enn fire år. 
 

Egenvurdering  
Dekan henviser til punktet over for redegjørelse for rekruttering og gode søkertall for masterstudiet, 
bredden i både bakgrunnen til studentene og geografisk lokalisering. 
Kandidatundersøkelsen som er gjennomført for masterstudiet viser at studentene mener studiet er 
godt organisert og tilrettelagt, og at fagstaben bl.a. bidro til gode læringsprosesser. 

Studiebarometeret 2018 
Masterstudentene skårer høyere enn landsgjennomsnittet på spørsmålene som dreier seg om 
tilfredshet med læringsmiljø. Det viser også en positiv økning rundt dette fra tidligere år. Studiet 
skårer høyt på studentinvolvering og medvirkning (høyere enn øvrige på institusjonsnivå og 
landsbasis), og 90 % mener at vurderingsformene som benyttes har bidratt til faglig utvikling.  

At man avviker negativt med -0.3 på for eksempel informasjon om hvilke yrker som er relevant for 
studentene (merknad: størst avvik fra landsgjennomsnittet), er å forvente da dette ikke har fokus 
siden studentene allerede er i jobb. 

Gjennomstrømming og frafall 
I rapporten fra periodisk programevaluering (februar 2018) vises det til at den lave 
gjennomstrømming i studiet knyttes til kombinasjon studier, jobb og familie, men også til at 
studentene bytter jobb i løpet av studiet. Studenter med krevende lederstillinger med stor 
arbeidsbelastning er også en av utfordringene for å øke gjennomstrømmingen. 

Masterstudiet ble i 2016 omorganisert for å forbedre gjennomstrømmingen; bl.a. i 
endring/plassering av arbeidskrav, tidspunkt for tilbud av veiledning. Foreløpig er det for tidlig å se 
noe effekt av dette. Dekanen er klar på at det kreves store ressurser for å holde på studentene og 
hjelpe dem til å gjennomføre programmet.  
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Oversikt (tall hentet fra Tableau13) viser følgende gjennomstrømming: 

37,5 % i 2014 
31 % i 2015 
26 % i 2016 
26,5 % i 2017 
34,5 % i 2018 

Tallene viser at gjennomstrømmingsprosenten fra 2016 til 2018 er økende. I følge tallene (tabellarisk 
oversikt i egenvurderingen hentet fra Tableau) viser at studentene trenger litt lengre tid enn fire år 
på å fullføre (gjennomstrømmingen øker etter 5., 6. og 7. år).  

Mange studenter gjennomfører, men ikke innenfor normal progresjon. Dekan påpeker at det er viktig 
å se hvor mange kandidater som uteksamineres pr. år sett i lys av høgskolens samfunnsoppdrag 
uavhengig av gjennomføring på normert tid. 

Avdelingen vil jobbe med ulike tiltak som kan bedre gjennomstrømmingen. Endring til heltid vil 
nødvendigvis ikke være en god strategi. Dette ut fra at hovedårsaken til å velge masterstudiet er at 
studiet kan kombineres med jobb/familie, jf. svar fra kandidatundersøkelsen avdelingen 
gjennomførte i 2018. Avdelingen vil vurdere å dele opp de fire emnene (pr. nå har hvert emne et 
omfang på 30 studiepoeng) for å tilrettelegge for innkomne studenter fra utlandet, og dermed øke 
internasjonalisering, mangfoldet av studenter og kandidatproduksjon. 

Dekanen påpeker at det får økonomiske konsekvenser ved at studenter faller fra ved at inntektene 
minsker (kandidat- og studiepoengsproduksjon). For studenter som har tatt pause eller permisjon har 
ikke avdelingen nødvendigvis økte kostnader, men det skaper noen administrative utfordringer. 

 

3) Faglig bærekraft 
 
Egenvurdering  
Kjerneområdene i studiet 
Alle emnene i studiet vurderes som kjerneområder for studiet. Det er emnekoordinatorer for hvert 
av de fire emnene og i tillegg en overordnet programkoordinator som fra neste studieår vil være en 
fagansatt (p.t. studieleder). Både emnekoordinator og programkoordinator får avsatt tid i 
arbeidsplanene sine og har ansvar for helheten i programmet.  

Ansattes formelle kvalifikasjoner 
Dekan redegjør for studiets samlede fagmiljø som samlet utgjør 6,41 årsverk (korrigert av 
studiedirektøren), hvorav fire med professorkompetanse og fem med førstekompetanse. 

Merknad fra studiedirektøren 
Av 6,41 årsverk (10 personer) utgjør ansatte med toppkompetanse 33,4 % (2,14 årsverk) og 
ansatte med førstekompetanse 93,1 % (5,97 årsverk).  
Krav til topp- og førstekompetanse er oppfylt i henhold til studietilsynsforskriften § 2-3 (4) b). 

                                                           
13 STAR er et datavarehus med studentdata som hentes fra FS. Analyseverktøyet Tableau er et presentasjons- og 
rapportverktøy for studiedata fra STAR. 
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Fagmiljøets størrelse/antall årsverk sett i sammenheng med antall aktive studenter 
6,41 årsverk og 157 aktive studenter gir en ressurs på 0,04 årsverk per student. Dette er ifølge 
dekanen tilstrekkelig for å møte kravet i studietilsynsforskriftens § 2-3 (1) som sier at fagmiljøet skal 
ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets egenart. Evalueringene viser at 
studentene har stor nytteverdi etter endt studium, og er fornøyd med utdanningen. Dette ser 
avdelingen som et resultat av at balansen og antall faglærere er adekvat ved å måle på hva 
fagansatte leverer og hvordan studentene evaluerer dette. 

Relevant forskning og publisering samt nasjonale og internasjonale nettverk 
Dekan henviser til oversikt over publiseringer, konferansebidrag og fagmiljøets nettverk og resultater 
vedlagt egenvurderingen. 
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Studier under etablering 
 
Etablering og akkreditering av mastergradsstudier 
Etablering av nye masterstudier skjer i tråd med høgskolens bestemmelser om studieportefølje, 
kapittel 3 Akkreditering og etablering av masterstudier. Utredningen fra avdelingen skal følge 
kravene i NOKUTs veiledning om akkreditering av studietilbud samt interne krav og dokumentasjon. 
Tabell under er hentet fra bestemmelsene: 

 

Det er meldt inn to masterstudier som det arbeides med ved avdelingene. Studiene legges fram for 
styret i denne saken slik at styret kan vurdere om studiene er i tråd med høgskolens strategiske plan 
og gi avdelingene signaler om å fortsette utviklingsarbeidet. 
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MA Economics and Management  digitalisation 
(Master i økonomi og administrasjon  digitalisering) 

 
Egenvurdering/-redegjørelse 
Saken om etableringen av Masterstudium i økonomi og administrasjon  digitalisering ble godkjent i 
avdelingsstyret i juni 2018. Denne beslutningen henger sammen med utviklingen av fagfeltet på 
nasjonalt nivå. De fleste institusjonene i UH-sektoren har i dag studietilbud i økonomiske fag på 
masternivå. 

Prosjektet fikk også støtte fra faglig ledergruppe ved HiØ i møtet 09.01.2018. Faglig ledergruppe har 
anbefalt avdelingen å etablere masterprogrammet med en profilering. Fagmiljøet ønsker å støtte 
HiØs satsing på det digitale samfunnet og har valgt profileringen digitalisering. Det nye 
masterprogrammet bygger på bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i regnskap, og vil gi 
tittelen siviløkonom. 

Det er etablert en arbeidsgruppe, som ledes av professor Lilja Mosesdottir. Arbeidsgruppa startet 
01.06.2018 og har som mål levere søknad om akkreditering av masterstudiet til NOKUT 01.03.2020, 
med mulig oppstart i høsten 2021, forutsatt styrets godkjenning. 

Både studiemodell og alle emnebeskrivelsene er på plass, og det jobbes med søknadsutforming. 
 

1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske 
betydning 

Egenvurdering 
Det er gjennomført to undersøkelser blant studentene ved HiØ og næringslivet nasjonalt og 
regionalt. Begge undersøkelsene viser til at det finnes en stor interesse for et masterprogram i 
økonomi både fra studenter og næringslivet. 

Prosjektet har vært presentert til avdelingens Advisory Board som har gitt positiv tilbakemelding for 
en slik etablering, og på innholdet i programmet. 

Økonomibransjen utvikler seg i en digital retning og det er et økende behov for kandidater med 
masterutdanning. 

Egenvurdering: 

1. Det er et behov i arbeidsmarkedet for masterutdannede økonomer, særlig regionalt. 
2. Det finnes ikke lignende masterstudier på nasjonalt nivå. Et bachelorstudium innenfor 

samme fagområde (digital økonomi og ledelse) ved UiO hadde i 2018 flest søkere pr. 
studieplass (21 søker per studieplass). 
 

2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering, antall 
registrerte studenter, studiegjennomføring, kandidatproduksjon. 

Egenvurdering 
Det er gjennomført undersøkelse blant studenter ved HiØ. Studentene etterspør et masterprogram 
som bygger på eksisterende bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i regnskap. 
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Undersøkelsen viser også en stor interesse til fagfeltet hvor økonomifagene kombineres med IT-
fagene (digitalisering). 

Studiet er planlagt som heltidsutdanning over to år (120 studiepoeng), samlingsbasert. 
Undervisningsspråk er engelsk. Studiet er organisert med undervisning både på campus og nett. 

Samlingsbasert undervisning vil gi oss mulighet å rekruttere studenter fra arbeidslivet. 

Studenter vil kunne rekrutteres både nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen ønsker et opptak av 30 
studenter pr. år. 

 

3) Faglig bærekraft: ansattes kompetanse og resultater. Relevant forskning, vitenskapelig 
publisering, resultater av interne nettverk. 

Egenvurdering 
Kjerneområder i studiet er: økonomi, administrasjon og IT (digitalisering).  

Avdelingen har fagansatte med førstekompetanse innen økonomi og administrasjon, og det er 
inngått samarbeid med IT-avdelingen om IT-fagene i det planlagte programmet. 

Det er utviklet nye emner som kombinerer økonomi og IT, og administrasjon og IT. 

Ansattes formelle kvalifikasjoner inkl. utdanningsfaglig kompetanse og fagmiljøets størrelse/antall 
årsverk må vurderes i forhold til kravene til akkreditering. Det ser ut at vi oppfyller kravene allerede 
nå, men vi rekrutterer også nyansatte med kompetanse som passer til fagområdene ved det nye 
masterprogrammet. 

Redegjør for relevant forskning og dokumentert vitenskapelig publisering for kjerneområdene i det 
enkelte masterstudiet.  
Seksjonen for økonomistudier har relevant forskning på områdene økonomi og administrasjon. I det 
siste året har flere og flere forskere publiseringer som også omfatter digitalisering. Vi har samarbeid 
med fagansatte ved IT-avdelingen som har relevant forskning på fagfeltet IT. 

Redegjør også for de ansattes internasjonale og nasjonale nettverk, dokumenterte resultater av 
faglig aktivitet i nettverkene (f.eks. publiseringer, konferansebidrag og utvekslingsopphold). 
Vi kan vise til både relevante internasjonale og nasjonale nettverk, samt publiseringer og 
konferansebidrag på internasjonalt nivå.  

Vi har fått midler fra DiKUs Eurasiaprogram (1,5 mil i 2-års periode) for samarbeid med et universitet 
i Ukraina (LPNU) for utvikling av masteremner og utveksling av studenter og ansatte. 

I 2019 er det planlagt å inngå nye utvekslingsavtaler med Reykjavik Universitet og Århus Universitet. 
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MA Matematikkdidaktikk 
 
Utredningen av et masterstudium i matematikkdidaktikk er i startfasen. Dekan har oversendt en kort 
redegjørelse for utdanningen med utgangspunkt i bestillingen som ble sendt i forbindelse med 
strategisk vurdering av allerede eksisterende masterstudier. 

 

1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske 
betydning 

Egenvurdering 
Avdelingen har for en stund siden gitt beskjed om at vi ønsker å tilby et masterstudium i 
matematikkdidaktikk 120 studiepoeng. Vi har nå startet skriveprosessen. Grunner til at vi ønsker å 
tilby masterstudiet: 

1) Matematikk er et av de største undervisningsfagene i grunnskolen og det er viktig å 
kunne tilby masterstudium til etablerte lærere som ønsker en fordypning innen 
fagområdet 

2) Masterstudium i matematikkdidaktikk tar utgangspunkt i masterfaget i matematikk i 
femårig grunnskolelærerutdanning 

3) Masterstudium i matematikkdidaktikk kommer til å samkjøres med masterfaget i 
matematikk i femårig grunnskolelærerutdanning 

4) Praksisfeltet etterspør masterstudium i matematikkdidaktikk. I femårig 
grunnskolelærerutdanning er matematikk det mest valgte faget og det masterfaget som 
kommer til å rekruttere flest studenter 

 
Konkurransesituasjonen i UH-sektoren og eventuelt grunnlag for mulig arbeidsdeling i sektoren må 
det også redegjøres for. 
Dette skal utredes. 
 

2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering, antall 
registrerte studenter, studiegjennomføring, kandidatproduksjon. 

Egenvurdering 
Vi opplever at stadig flere ansatte i praksisfeltet etterspør masterstudium i matematikkdidaktikk. Vi 
skal om kort tid foreta en kartlegging ute i skolene i fylket. 

 

3) Faglig bærekraft: ansattes kompetanse og resultater. Relevant forskning, vitenskapelig 
publisering, resultater av interne nettverk. 

Egenvurdering 
Kjerneområdet i studiet 
Kjerneområdene i masterstudiet blir de samme som i masterfaget i femårig 
grunnskolelærerutdanning. I tillegg kommer vi til å utvikle et nytt emne innen programmering. 
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Ansattes formelle kvalifikasjoner inkl. utdanningsfaglig kompetanse og fagmiljøets størrelse/antall 
årsverk må vurderes i forhold til antall aktive studenter. 
Dette skal utredes. 

Redegjør for relevant forskning og dokumentert vitenskapelig publisering for kjerneområdene i det 
enkelte masterstudiet.  
Her bruker vi det vi allerede har i masterfaget i matematikk i femårig grunnskolelærerutdanning. 

Redegjør også for de ansattes internasjonale og nasjonale nettverk, dokumenterte resultater av 
faglig aktivitet i nettverkene (f.eks. publiseringer, konferansebidrag og utvekslingsopphold). 
Her kan vi vise til det vi har i masterfaget i matematikk i femårig grunnskolelærerutdanning. 
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Etablering av bevilgningsfinansierte studier på lavere grads nivå 
Etablering av nye bachelorstudier skjer i tråd med høgskolens bestemmelser om studieportefølje, 
kapittel 2 Etablering av studier på lavere grad. Krav til saksutredning for avdelingen ligger i 
bestemmelsene. Tabell under er hentet fra bestemmelsene: 

 

Innen fristen 1. mai er det kommet to søknader om etablering fra hhv. Avdeling for helse og velferd 
(HV) og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS). Studiene legges fram for styret i denne 
saken, men da som egne vedlegg. Det er foreløpig ikke foretatt en fullstendig vurdering av 
søknadene, bl.a. i påvente av styrets strategiske vurdering. 

 
BA Paramedisin 
HV ønsker å etablere et bachelorstudium i paramedisin. Et sammendrag av etableringssøknaden 
følger som vedlegg (se vedlegg 1).  

Studiedirektøren ser tre strategiske spørsmål det er viktig at styret tar stilling til: 

Vilje til å tildele nye måltall til studiet (på bekostning av andre utdanninger/øke porteføljen) 
Risiko ved etablering når alderssammensetningen er høy (avdelingen kan heller ikke 
rekruttere inn flere på fagområdet, når studiet skal komme som tillegg og vi ikke vet om 
studiet prioriteres). Fagmiljøet må ses i sammenheng med AAIO-utdanningen 
Om tiden for etablering og igangsetting er riktig når nasjonale retningslinjer for øvrige 
bachelorutdanningene innen helse- og sosialfag (RETHOS) nylig er vedtatt (15. mars) og 
avdelingen samtidig skal utvikle og implementere reviderte utdanninger for alle 
bachelorgrader samtidig til oppstart 2020 (krever mye av både fagmiljø, ledelse og 
administrasjon). 

En eventuell etablering av studiet vil behandles i styret i oktober. Styret kan etter en samlet 
vurdering av foreløpig sak, be om ytterligere dokumentasjon/redegjørelse for punkter de mener er 
mangelfulle.  
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BA Språk, IT og kommunikasjon 
ØSS faser ut bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur, og ønsker i stedet å satse på et 
bachelorstudium i språk, IT og kommunikasjon. Et sammendrag av etableringssøknaden følger som 
vedlegg (se vedlegg 2). 

Styret må vurdere om det er grunnlag til å gå videre med etableringssaken ut fra følgende: 

Er utdanningen i tråd med strategisk plan? 
Er det tilstrekkelig redegjort for og grunnlag for rekruttering til studiet og for dets 
arbeidslivsrelevans? 
Gjenspeiler studiets navn dets innhold? 
Det vil være to bachelorstudier ved samme avdeling med «kommunikasjon» i navnet. 
Hvordan vil intern konkurranse påvirke rekrutteringen til studiene om navnet beholdes? 
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HR

NOTAT 

Saksbehandler: Inger Lise E. Røsnæs
Telefon: 69215039
E-post inger.l.rosnas@hiof.no

Til: 
Tove Gulbrandsen, Avdeling for helse- og sosialfag 

Deres referanse: Vår referanse: 15/00903-8 Dato: 06.05.2015

Kompetansekartlegging av bachelor- og masterstudier 

BAKGRUNN 
I følge Aktivitetsplanen for Høgskolen i Østfold skal høgskolen gjennomføre følgende tiltak i 2015: 

Tiltak 15) Kartlegge status for 
1. Bruk av ansattes forskning og kunstneriske utviklingsarbeid i undervisning
2. Omfang av bachelor- og masteroppgaver knyttet til ansattes FoU/KU-områder
3. Bruk av professor-/dosentkompetanse i undervisningen på bachelornivå

Tiltak 21) Foreta en gjennomgang av høgskolens bachelor- og masterstudier mht kompetanse 

Disse tiltakene er blant annet knyttet opp til vår virksomhetsstrategi FoU og kunstnerisk 
utviklingsarbeid, pkt. 2.3: «Vår FoU/KU benyttes i undervisningen, og studentene trekkes aktivt inn i 
FoU/KU-prosjekter.» Kartleggingen skal måle i hvilken grad vi oppfyller nevnte virksomhetsmål, 
avdekke kritisk kompetanse i forhold til våre studier, og verifisere overfor egen virksomhet at NOKUTs 
minstekrav (bachelorstudier og masterstudier) knyttet til kompetanse er oppfylt. Gjennomgangen og 
kartlegging vil samtidig si oss noe om fremtidig rekrutteringsbehov.  

For å få til denne kartleggingen har vi lagt opp til følgende arbeidsdeling (lagt fram på 
studielederforum 24. april): 

HR fremskaffer data om ansatte
Studie- og forskningsenheten fremskaffer oversikter over studier som skal kartlegges
Bibliotek fremskaffer oversikt over NVI-godkjente publikasjoner
Avdelingene fremskaffer oversikt over ansattes arbeidsplaner, knytter disse opp mot bachelor- 
og masterstudier og foretar en vurdering i henhold til bestilling

BESTILLING 
For å få til denne kartleggingen har vi utarbeidet et skjema som skal benyttes for noen av punktene i 
de to tiltakene. Første og andre punkt under tiltak 15 besvares med prosa. Her må avdelingen gjøre 
rede for hvordan forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid brukes i undervisningen og omfanget av 
bachelor- og masteroppgaver knyttet til ansattes FoU/KU-områder. 

For tiltak 15 pkt. 3 og tiltak 21 ber vi deg bruke vedlagt Excel-dokument for å dokumentere bruk av 
kompetanse i studiene. Samtidig oppfordrer vi deg til å gi en egen vurdering av hvilke emner som er 
sentrale i studiet (henvisning til f.eks. rammeplanen) og hvordan kravene er oppfylt.  
Dokumentet er delt inn i fire faner: 

1. Studiemodell: Studiemodellen som fremkommer her er hentet fra studieplanen for 2015/2016.
Marker sentrale emner med fargekode gul.

2. Oversikt: her finner du alle fagpersoner tilknyttet avdelingen/fagseksjonen. I oversikten skal du
registrere hvem som bidrar inn i de enkelte studiene ved å oppgi hvilke «sentrale emner» og
«øvrige emner» den ansatte bidrar i (undervisning, planlegging, vurdering osv.), samt hvor
stort årsverk som er avsatt i den enkeltes arbeidsplan til studiet. Kvalitetssikre fagområde som
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den ansatte står oppført med. 
Timelærere/andre registreres manuelt inn i Excel-arket 

3. Hjelpetabeller: Tabellen viser hvor mange timer ett årsverk utgjør. Dette som hjelp for utfylling
av fane 1.

4. NVI-godkjente publikasjoner: Her finner du antall godkjente publikasjoner for perioden 2010-
2014. Dette framkommer også under fane 1 («NVI akt»). Tallene er hentet fra Christin og
kvalitetssikret av Else Norheim (eventuelle spørsmål rettes direkte til Else 
else.h.norheim@hiof.no).

Endelig rapport skal foreligge innen 31. august 2015, og frist for å sende inn ovennevnte 
dokumentasjon settes derfor til 15. juni. Svaret på denne bestillingen legges inn i sak 15/00903. 

Dersom du har spørsmål til noen av punktene eller noe er uklart, ta kontakt med Gro Telhaug 
(gro.telhaug@hiof.no) eller Inger Lise Røsnæs (inger.l.rosnas@hiof.no). 

Med hilsen 

Inger Lise E. Røsnæs 
HR-rådgiver 

Kopi til: 
Mona Jerndahl Fineide, Avdeling for helse- og sosialfag 

Vedlegg:  
Kompetansekartlegging HS - sykepleie.xlsx 
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Side 1 av 2 

Fremdriftsplan for styresak om studieportefølje og måltall for 
studieåret 2020/2021 (bevilgningsfinansierte studier) 

Det skal avholdes dialogmøter med alle avdelinger/akademiet i perioden mellom offentliggjøring av 
DHB-tall og i rimelig tid før frist for skriftlige innspill til saken. Saker som skal behandles av 
avdelingsstyret må avpasses etter tidsplanen. 

Prosjektplan høst 2019 (pr. 25. september 2019) 

Uke Dato Sak Involverer 
35 Endelig fremdriftsplan  

Møteinnkallinger bekreftet 
Saksbehandler (Lena 
Tolfsen) 

39 25. 
september 

Avklaring om fokusområder, grunnlagsmateriale og 
eventuelt særskilte bestillinger til avdelingene. 
Signaler fra høgskolestyret (seminar i juni og august). 

Høgskoledirektør, 
rektorat, studiedirektør, 
økonomidirektør  

40 DBH-tall kvalitetssikres. Se egen info om DBH-
rapportering. 

Dekan 
Studiedirektør 

40 Endelige tall fra DBH foreligger, med forbehold: 
endelig frist fra DBH er 15. oktober. 

Trine-Lise Brattested (?), 
Kirsti Juliussen, Lena 
Tolfsen 

41 7. oktober Statsbudsjett offentliggjøres Kirsti Juliussen 
41-42-
43 

Dialogmøter mellom avdeling og fellestjenesten. 
Ca. 2-3 timer til hvert møte. Se egen møteinnkalling i 
Outlook. 

Avdelingsledelsen 
Administrasjonssjef 
Prorektor 
Studiedirektør 
Saksbehandlere økonomi 
og studieenhet 

43 24. oktober Etablering av nye studier (styrebehandling). 
Innstilling klar 15. oktober.  

Styret 
Høgskoledirektør 
Studiedirektør 

44 28. oktober
kl. 12. 

Frist for skriftlige innspill fra 
avdelingene/avdelingsstyrevedtak 

Dekan/ Avdelingsstyret 

43 45 --- Utarbeide styresak om studieportefølje og måltall 
basert på tall, dialogmøter, strategiske vurderinger 
og skriftlige innspill. 

Studiedirektør 
v/saksbehandler i 
samarbeid med 
økonomienheten 

45 ---- Særskilte vurderinger og uklarheter avklares Høgskoledirektør, 
studiedirektør, 
avdelingsledelse 

46 12. 
november 
(tirsdag) 

Saksfremlegg til styret ferdigstilt Saksbehandler 
Høgskoledirektør 
Arkiv 

47 21. 
november 
(torsdag) 

Styrebehandling Høgskoledirektør 
Studiedirektør 
Styret 

46 22. 
november 
(fredag) 

Instrukser og oppfølging vedrørende vedtak om 
utlysning av studier 

Dekan/studieleder 
Markedsenhet 
Studiekonsulenter 
Studieenheten 
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Møteplan dialogmøter (primært uke 41-43) 

Foreløpig agenda: 

Overordnede forhold (føringer fra direktøren og økonomiske rammer), som f.eks. 

Statsbudsjettet, konsekvenser 
Kandidatmåltall  der dette er aktuelt  
Overordnet analyse av søkertall, møtt-tall, gjennomstrømming/kandidatproduksjon, frafall 
Strategiske vurderinger/Annet 
Fjorårets studieporteføljesak er et nyttig bakteppe, se styremøte 20.11.2018. Sak 40/18.  
 

Avdelingsspesifikt 

Hvilke studier skal lyses ut for 2020/2021, ev. med hvilken organisering 
Hvilke opptaksmål? (studentrekruttering, fagkompetanse, ressurser, behov og bærekraft). 
Særlige utfordringer eller styrker knyttet til enkelte studier (som ressurser, opphold, 
nyetablering eller større endringer).  
Annet 

Deltakere i dialogmøter uke 41-43: 

Dekan, studieleder, administrasjonssjef eller repr. økonomi.  
Dekan avgjør hvilke studieledere som deltar. 
Prorektor, studiedirektør, repr. fra økonomienheten og saksbehandler fra studieenheten.  

Tentativ tidsplan.  

Avd. Møteinnkalling Tidspunkt Sted Aktuelt  
avdelingsstyremøte 

Akademiet Anne-Berit Løland 
 

11. oktober 
13:00-14:30 

Akademiet ? 

HV Terje Grøndahl 
 

16. oktober 
12:30-15:30 

Fredrikstad, 
A120 

22. oktober 

IR Geir Torgersen 
 

11. oktober 
09:00-11:30 

Fredrikstad, 
A120 

25. september og 
X oktober. 

IT Harald Holone 
 

21. oktober 
10:00-12:00 

Halden, 
D1-038 

? 

LU Kjersti Berggraf Jacobsen 
 

21. oktober 
13:00-16:00 

Halden, 
C2-208 

26. september 

ØSS Trond Hammervoll 
 

10. oktober 
12:00-15:00 

Halden, 
C2-210 

? 
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Arkivsak-dok: 19/01402-3 Arkivkode: 
Saksbehandler: Gro Telhaug 

Saksgang: Møtedato: 
Styret for Høgskolen i Østfold 24.10.2019 

SØKNAD OM AKKREDITERING AV MASTERSTUDIUM I 
MATEMATIKKDIDAKTIKK (120 STUDIEPOENG) 

Forslag til vedtak/innstilling 

Høgskolen i Østfold søker NOKUT om akkreditering av nytt mastergradsstudium i
Matematikkdidaktikk (120 studiepoeng).

Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne innsending av søknad når denne fyller alle
krav knyttet til masterstudier i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere
utdanning og forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
og fagskoleutdanning

Saksframstilling 

Innhold 
Bakgrunn .................................................................................................................... 2 

Masterstudiet og de femårige grunnskolelærerutdanningene (MAGLU) ................. 2 

Prosess ................................................................................................................... 3 

Oppfyllelse av interne krav ved HiØ ........................................................................... 3 

Mastersatsingen skal være i tråd med høgskolens strategisk plan ......................... 3 

Direktørens vurdering av oppfyllelse av interne krav............................................... 8 

Oppfyllelse av NOKUT-kriterier .................................................................................. 8 

Grunnleggende forutsetninger for akkreditering .................................................. 8 

Direktørens vurdering av oppfyllelse av NOKUT-kriterier ...................................... 11 

Studiets omfang  90 studiepoeng versus 120 studiepoeng .................................... 12 

Videre prosess  tidsplan ......................................................................................... 13 

Referanser ......................................................................................................... 13 
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Avdeling for lærerutdanning (LU) ønsker å sende en søknad om akkreditering av 
Masterstudium i matematikkdidaktikk (120 studiepoeng) til NOKUT, fortrinnsvis innen fristen 
1. mars 20201. Bakgrunnen for søknaden er å gi et videreutdanningstilbud for lærere i skolen 
som ønsker å ta et masterstudium i matematikkdidaktikk.  
 
Studiet er disiplinbasert (forskrift om krav til mastergrad, § 3), og er først og fremst rettet mot 
matematikkdidaktikk i grunnskolen. Studiet er planlagt som både heltidsstudium (to år) og 
deltidsstudium (fire år) med campusundervisning. Studiemodellen består av fem 
obligatoriske emner á 15 studiepoeng, og en masteroppgave på 45 studiepoeng. 
Studiemodellen er bygd opp tilsvarende Masterstudium i norsk i skolen (120 studiepoeng) 
 
Masterstudiet og de femårige grunnskolelærerutdanningene (MAGLU) 
HiØ fikk i 2016 akkreditert to femårige grunnskolelærerutdanninger for hhv. 1 7 og 5 10, og i 
2015 fikk også høgskolen akkreditert et masterstudium i norsk i skolen (120 studiepoeng). 
Matematikk er et masterfag i begge MAGLU-ene, og det omsøkte masterstudiet tar 
utgangspunkt i disse. Avdelingen mener det er viktig å søke om akkreditering av studiet nå å 
kunne gi et tilbud om faglig fordypning i matematikkdidaktikk. LU påpeker at det er viktig at 
våre MAGLU-studenter får veiledning ved praksisskolen av praksislærere med en 
mastergrad i matematikkdidaktikk.  
 
Masterstudiet er bygd opp slik at emnene samkjøres i stor grad med syklus 2 i MAGLU 5 10. 
Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom det omsøkte masterstudiet og MAGLU 5
10. Ulikhetene er markert med rød skrift. 
 
Tabell 1. Emneoversikt i MAGLU 5  10 og Masterstudium i matematikkdidaktikk 
 

MAGLU Studie-
poeng 

Semester MA Matematikkdidaktikk Studie-
poeng 

Semester 

Læring og 
undervisning i 
matematikk (5 10) 

15 Høst Læring og undervisning av 
matematikk 

15 Høst 
 

Ulike perspektiver på 
tallbegrepet og 
algebra (5 10) 

15 Vår Ulike perspektiver på 
tallbegrepet og algebra 

15 Vår 

Utforskende 
arbeidsmåter i 
matematikk, 
problemløsing og 
modellering (5 10) 

15 Høst Arbeidsmåter i matematikk 
med fokus på utforsking, 
problemløsing og 
modellering 

15 Høst 

Lærerprofesjonalitet i 
endring (5 10) 
(PED401) 

15 Høst Programmering i 
matematikkundervisningen 
og pedagogisk bruk og 
vurdering av digitale verktøy 
og læremidler 

15 Høst 

Vitenskapsteori og 
metode (5 10) 

15 Vår Vitenskapsteori og metode 15 Vår 

Masteroppgave i 
matematikk (5 10) 

30 Vår Masteroppgave  45 Høst og 
vår 

Totalt 120   120  

                                            
1 NOKUTs søknadsfrister for studier i syklus 2 (master) er hhv. 1. mars og 15. september. 
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Omfanget på masteroppgaven er på 45 studiepoeng for masterstudiet i matematikkdidaktikk, 
mot 30 studiepoeng for MAGLU 5 10. I tillegg er det lagt inn et programmeringsfag i 
matematikkdidaktikk-masteren. Dette for å legge til rette for at aktuelle studenter kan søke 
deg videre til ph.d.-programmet som er under utvikling ved HiØ. 
Med en fagmaster innen matematikkdidaktikk, vil HiØ kunne tilby masterfordypning i tre av 
fem prioriterte skolefag og således være godt posisjonert for å gi lærere/praksislærere i 
grunnskolen mastergrad innen sentrale skolefag. 
 
Prosess 
Masterstudiet i matematikkdidaktikk er utviklet innenfor noenlunde samme organisering som 
ved utvikling av det allerede etablerte masterstudiet i Norsk i skolen (120 studiepoeng). Det 
er derimot ikke benyttet referansegruppe i utviklingsarbeidet. Arbeidsgruppen som har 
bestått av studieleder for MAGLU 5 10, to faglærere i matematikkseksjonen og én rådgiver 
fra lokal studiestedsadministrasjon, har hatt løpende kontakt med dekan i prosessen, og 
også innkalt til møte med Studieenheten ved behov.  
 
Arbeidsgruppen har utarbeidet utkast til studieplan og en stor del av søknadsteksten. 
Arbeidet er underveis lagt fram for høgskolens faglige ledergruppe for spørsmål og innspill, 
og avdelingsstyret har vært inkludert i prosessen. Utviklingen av studiet er således bredt 
forankret i avdelingen og er også fulgt av høgskolens ledelse. 
 
Det gjenstår fortsatt en del arbeid før søknaden er innsendingsklar, deriblant selve 
akkrediteringssøknaden og påkrevde vedlegg, som bl.a. utvekslingsavtaler og oversikt over 
fagmiljøets bidrag inn i studiet (NOKUTs tabell 2). Utkast til studieplan, utlysningstekst for 
professorat i matematikk/matematikkdidaktikk og fremdriftsplan er dokumenter som følger 
saken sammen med søknaden fra avdelingen. Avdelingen har lagt fram både 
publiseringsoversikt og CVer for det foreløpige fagmiljøet knyttet til det omsøkte 
masterstudiet. Disse følger ikke saken. 
 
Den faglige kvaliteten på både akkrediteringssøknad og påkrevde vedlegg er avgjørende for 
innsending av søknad, og alle krav i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere 
utdanning må være oppfylt før søknaden sendes NOKUT. 
 

 
 
Mastersatsingen skal være i tråd med høgskolens strategisk plan 
Avdeling for lærerutdanning henviser til Strategisk plan 2019-2022 for HiØ, mål 2 under 
området Utdanning  for kunnskap og utvikling: 
 

Vår studieportefølje er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-studier med høy 
samfunnsrelevans og der vi er spesielt konkurransedyktige. 
 

Avdelingen er klar på at masteren vil dekke regionens behov for matematikklærere med solid 
fagkompetanse på masternivå, og har dokumentert dette gjennom sin søknad (vedlegg 1). I 
undersøkelse som avdelingen har gjennomført blant skoleledere i fylket svarte 3 % at de 
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hadde én eller flere lærere med mastergrad i matematikk. 62 % svarte at de kunne tenke seg 
å sende en eller flere lærere på en slik videreutdanning, med den begrunnelse at det er viktig 
med lærere med god kompetanse i matematikkdidaktikk. 
 
En annen undersøkelse gjort blant lærere og studenter i de to siste kullene av 4-årig 
grunnskolelærerutdanning (siste kull uteksamineres våren 2020), svarte 52 % av 
matematikklærerne og 22 % av studentene at de gjerne kunne tenke seg et masterstudium i 
matematikkdidaktikk. 
 
Mastersatsingen skal være forankret i avdelingsledelsen gjennom vedtak i 
avdelingsstyret om mastersatsing 
Mastersatsingen er forankret i avdelingsstyret ved Avdeling for lærerutdanning som i 2015 
vedtok å utvikle fagmastere på 120 studiepoeng slik at HiØ kan sende søknader om 
akkreditering i henholdsvis norsk og matematikkdidaktikk innen 01.09.2015. Mastertilbud 
innen norsk ble prioritert fra avdelingens side i 2015 (akkreditering fra NOKUT forelå i februar 
2016). 
 
Mastersatsningen skal ha en anbefaling fra faglig ledergruppe om videre arbeid fram 
mot behandling i styret 
Mastersatsingen ble diskutert i faglig ledergruppe 17. september, og avdelingen opplevde at 
det var enighet i gruppa om at det bør jobbes videre med en akkrediteringssøknad. 
 
Kartlegging og vurdering av finansiering og konsekvenser av interne omdisponeringer 
som faglig og økonomisk forsvarlig 
Det er ansatt flere lærere i matematikk/matematikkdidaktikk i faste stillinger ved LU de siste 
to årene, deriblant to stipendiater som er i sitt siste semester i doktorgradsutdanningen sin. 
Fagseksjonen har én professor i fast stilling (55 %). I tillegg holder to førsteamanuenser på 
med kompetanseheving til professor, og én førstelektor har snart opprykk til dosent. 
Avdelingen vil om kort tid lyse ut en professor-/dosent-stilling, og satser også på å ansette en 
professor II i matematikkdidaktikk. Nevnte stillinger vil føre til at fagmiljøet innen matematikk 
vurderes som robust nok til å tilfredsstille krav til kompetansesammensetning både på grunn- 
og masternivå, også ved akkreditering, etablering og igangsetting av det omsøkte 
masterstudiet i matematikkdidaktikk.  
 
Avdelingen redegjør videre i sin søknad for årsverk totalt for matematikkseksjonen ved 
avdelingen, og hvordan avdelingen skal drifte øvrige studier, spesielt MAGLU 1 7 og 
MAGLU 5 10. Samkjøring med MAGLU 5-10 gjør at det ikke blir behov for større interne 
faglige omdisponeringer. Oversikten avdelingen gir (vedlegg 1, side 4), viser timeressursen 
fordelt på gradsstudiene ved avdelingen (inkludert PPU) samt timeressurs til FoU og 
administrasjon. Det legges opp til stor grad av samkjøring mellom MAGLU-ene og 
masterstudiet i matematikk, og de vurderer oppstart av masterstudiet til ikke å utløse store 
behov for nyansettelser på kort sikt med unntak av eventuelle midlertidige stillinger for å 
dekke aktivitet knyttet til HiØ VIDERE. Avdelingen vil utarbeide en plan for nyrekruttering av 
kompetanse innen en 5-årsperiode i forbindelse med naturlig avgang.  
 
Måltall 
Studiet er tenkt tilbudt både som heltids- og deltidsstudium, og vil gi mulighet for samkjøring 
for begge studentgrupper og samtidig med masterfaget matematikk i MAGLU 5 10. 
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Avdelingen ønsker å ha et samlet måltall for heltids- og deltidsstudiet, og fordele 
studieplasser hensiktsmessig ut fra søkere til heltid og deltid. Dette ut fra erfaringer de har 
gjort for masterstudiet i norsk i skolen som samkjøres med masterfaget norsk i MAGLU 5
10. 
 
Avdelingen ser et behov for 15 heltidsekvivalenter for masterstudiet. Merkostnader ved et 
studenttilfang på 15 studenter vil utgjøre 1397 timer. Disse merkostnadene knyttes i 
hovedsak til økt antall arbeidskrav som skal rettes, veiledning av flere studenter og 
gjennomføring av det nye emnet Programmering i matematikkundervisningen og pedagogisk 
bruk og vurdering av digitale verktøy og læremidler. Dette emnet kan ikke samkjøres med 
MAGLU 5 10. 
 
Avdelingen har vurdert omdisponering av tildelte studieplaner, og ser at det er mulig å 
overføre studieplasser fra PPU heltid til masterstudiet i matematikkdidaktikk uten alvorlige 
konsekvenser for avdelingens samfunnsmandat. Studenttilfanget til PPU heltid er betraktelig 
redusert som konsekvens av innføringen av masterkrav ved opptak for alle allmenne fag 
(unntak: praktisk-estetiske fag). 
  
Vurdering av studiets organisering opp mot studiets målgruppe (fleksibilitet) 
Studiet er tenkt tilbudt både som heltidsstudium over to år og deltidsstudium over fire år, som 
for masterstudiet i norsk i skolen. Målgruppe er lærere i skolen som ønsker 
videreutdanning/kompetanseheving i matematikk på masternivå, men kan også være en 
alternativ karrierevei til læreryrket for de som har fagstudiet og som ønsker å ta PPU etter 
endt masterstudium.  
 
Masterstudiet organiseres ved at undervisningen i de fleste emnene samkjøres med 
masterfaget i matematikkdidaktikk for MAGLU 5 10.  
 
Undervisningen er samlingsbasert og foregår på dagtid. Det samkjøres som nevnt med 
MAGLU 5 10, og de ukene det ikke er undervisning vil det være aktiviteter via 
læringsplattformer på nett og/eller kollokviearbeid for studentene på campus eller digitalt.  
 
En studentgruppe på 10-15 studenter vil kunne integreres på en god måte med 
masterstudentene i MAGLU 5 10, og studentgruppen vil bestå av lærere i skolen som har 
mye erfaring fra praksis og grunnskolelærerstudenter som skal i gang med masterfag og 
profesjonsforskning. Avdelingen har god erfaring med en slik blanding av studenter, og som 
gir en dynamikk inn i læringsmiljøet som styrker studiets profesjonsretting. 
 
Vurdering av samfunnets behov for masterstudiet, gjerne understøttet av uttalelser fra 
offentlig/privat sektor. 
Masterstudium i matematikkdidaktikk vil ha en profil og organisering som gjør at studiet 
komplementerer eksisterende tilbud ved institusjoner i geografisk nærhet til HiØ. 
 
Tilsvarende studietilbud ved de omkringliggende utdanningsinstitusjonene: 
 

 OsloMet tilbyr en skolerettet mastergrad i utdanningsvitenskap, heltid over to år eller 
deltid over fire år 
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 NMBU tilbyr et masterstudium i matematikkdidaktikk, men da som del av det femårige 
lektorprogrammet. Avdelingen vurderer dette som ikke aktuelt for vår søkermasse. 

 USN tilbyr en 5-årig lektorutdanning i realfag som inkluderer både matematikk og 
fysikk i masterfaget. De har ingen 2-årig masterutdanning i matematikkdidaktikk. 

Avdelingen ser kun studiet ved OsloMet som konkurrent til det omsøkte masterstudiet i 
matematikkdidaktikk, men opplyser at det pr. nå ikke har vært kandidater fra Østfold til dette 
studiet fra 2011 og fram til nå (avdelingens egen vurdering). 
 
OsloMet tilbyr en mer generell didaktisk innretning (som kan brukes inn mot flere fag i 
skolen) sammenlignet med masterstudium i matematikkdidaktikk som har en mye tydeligere 
matematikkdidaktisk profil. Skolelederne som har deltatt under presentasjonen av 
matematikk i MAGLU-ene, har spesielt fremhevet HiØs profil som et fortrinn med tanke på 
relevans for skolen, i tillegg til at studiet legger vekt på kunnskapsdeling på egen 
arbeidsplass for studenter som er i jobb i skolesektoren. Begge disse momentene er 
avgjørende for at skoleledere skal ønske å bidra til rekruttering ved å legge til rette for at 
lærere kan følge studiet.  
Avdelingen anser det som sannsynlig at Østfold vil være studiets primære nedslagsfelt og vil 
rekruttere fra nærliggende områder siden det har en profil som komplementerer eksisterende 
tilbud i disse områdene. 
 
Avdelingen mener det vil være aktuelt å rekruttere fra følgende tre søkergrupper: 
 

 Lærere med fullført lærerutdanning på syklus 1-nivå, dvs. 3-årig eller 4-årig 
lærerutdanning med 60 studiepoeng i matematikk 
Som følge av strategien Kompetanse for kvalitet så har stadig flere lærere tilegnet 
seg 60 studiepoeng i matematikk, og avdelingen anser interessen på sikt å være stor 
fra denne søkergruppen. Grunnlaget for denne vurderingen er bl.a. sentrale 
styringssignaler om skjerpede kompetansekrav for lærere, jf. regjeringens 
skolepolitiske strategidokument Lærerløftet. 
Masterutdanningen vil gi autoriserte lærere yrkestittelen lektor og derigjennom høyere 
lønn, noe som vil antagelig vil kunne gi utslag i søkertilfanget.  
 

 Fagstudenter som har bachelorgrad med minimum 60 studiepoeng i 
matematikkfaglige emner og som planlegger å ta praktisk-pedagogisk utdanning etter 
endt masterstudium 
Søkergruppen vil etter avdelingens erfaringer med opptak til masterstudier som har 
tilsvarende opptakskrav, være liten. Høgskolens masterstudier i hhv fremmedspråk i 
skolen og norsk i skolen har tilsvarende opptakskrav som master i 
matematikkdidaktikk, og her er søkergruppen liten, men avdelingen ønsker likevel å 
gi denne gruppen et mastertilbud slik at de har mulighet til å bygge på med en 
masterutdanning. 
 

 Lærerspesialister 
Avdelingen nevner også lærerspesialister2 som en tredje søkergruppe. 
Lærerspesialistutdanningen er på 60 studiepoeng på masternivå, over en periode på 

                                            
2 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larerspesialister/larerspesialistutdanning/ 
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to år. Avdelingen ser for seg at lærerspesialister i matematikk søker seg til det 
omsøkte masterstudier i matematikkdidaktikk, og at lærerspesialistutdanningen 
innpasses helt eller delvis. Denne søkergruppen må da kun ta emnet Vitenskapsteori 
og metode (15 stp) og masteroppgaven (45 studiepoeng). 

Studenttilfang fra disse tre søkergruppene, er etter avdelingens vurdering samlet sett 
tilstrekkelig nok til å sikre et ønsket studenttall. Samundervisning med MAGLU 5 10 gir en 
stor studentgruppe. 
 
Forventet frafall 
Avdelingen er bevisst problematikken rundt frafall og dette har derfor stått sentralt i 
planleggingen av masterstudiet. Fagmiljøet har utviklet tiltak for å forebygge frafall: 
 

 Jevnlig undervisning på studiestedet (ikke samlingsbasert eller utelukkende 
nettbasert) med seminarer, konferanse og andre relevante aktiviteter knyttet til 
fagmiljøets FoU-prosjekter og -aktiviteter 

 Konsentrert timeplan for å gjøre det enkelt for studentene å planlegge studiearbeidet 
og samtidig hensiktsmessig for eventuelle arbeidsgivere å tilrettelegge for at lærere 
skal kunne følge studiet 

 Emnene legger vekt på vitenskapsteoretiske og metodiske spørsmål så studentene 
tidlig skal komme i gang med faglige refleksjoner rundt masteroppgaven, og bli 
fortrolige med en vitenskapelig tenkemåte. 

 Muligheter for gjennomføring av feltarbeid og kunnskapsdeling på en ekstern arena 
skal sikre at studentene opplever studiet som relevant for yrkesfeltet og at 
arbeidsgivere motiveres til å legge godt til rette for at yrkesaktive studenter 
gjennomfører på normert tid. Momentet er innarbeidet etter anbefalinger fra 
skolelederne som del av utvikling av studiet. 

Erfaringsmessig er frafallet stort ved oppstart av masteroppgaven. Avdelingen har derfor lagt 
opp til fire obligatoriske skriveseminar (hver á 5 timer) som kommer i tillegg til 20 timer 
veiledning. 
 
Avdelingen ønsker også å få etablert faste lese-/arbeidsplasser på studiestedet for studenter 
som skriver masteroppgave. Økningen av studenter som skriver masteroppgave den 
kommende femårsperioden er stor som følge av innføringen av master i 
grunnskolelærerutdanningene. Oppfordringen om en slik tilrettelegging kommer fra de 
eksterne representantene i høgskolestyret, basert på erfaringer fra egen institusjon. 
 
Vurdering av masterstudiet i sammenheng med høgskolens faglige satsingsområder 
Masterstudiet er knyttet opp mot det nylig avsluttede faglige satsingsområdet «En skole for 
kunnskapssamfunnet: Kunnskapsutvikling for femårig grunnskolelærerutdanning». 
Fagmiljøet har vært spesielt involvert i arbeidspakken som dreier seg om matematikk og 
programmering i skolen, men er også involvert i prosjekter som på ulike måter ser på 
programmering i skolen. Denne forskningen støtter dermed opp under masterstudiets profil 
knyttet til programmering og pedagogisk bruk og vurdering av digitale verktøy og læremidler. 
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Utkast til fremdriftsplan skal utarbeides og godkjennes av alle impliserte parter og 
følge som vedlegg til styresaken 
Fremdriftsplan er utarbeidet av arbeidsgruppen i samarbeid med Studieenheten og følger 
som vedlegg. Fremdriftsplanen viser arbeidsoppgaver, involverte personer, interne frister og 
aktuell innsendingsfrist til NOKUT. Den er utarbeidet med frister for å kunne ferdigstille 
akkrediteringssøknad til 1. mars 2020.  

 
Direktørens vurdering av oppfyllelse av interne krav 
Direktøren vurderer de interne kravene til utredning i henhold til Bestemmelser om 
studieportefølje som tilstrekkelig oppfylt til å kunne anbefale videre utvikling av 
Masterstudium i matematikkdidaktikk som prioritert arbeid. Videre anbefaler direktøren at 
akkrediteringssøknad sendes NOKUT når søknad og obligatoriske vedlegg er vurdert som 
kvalitetsmessig og faglig gode nok, dvs. når alle NOKUT-kriterier er oppfylt, jf. neste punkt. 
 

 
I henhold til høgskolens Bestemmelser om studieportefølje har dekan og rektor et felles 
ansvar for endelig godkjenning av faglig kvalitet før innsending av akkrediteringssøknader. 
 
NOKUT fatter vedtak om hvorvidt søknaden kan legges fram for vurdering for sakkyndig 
komité etter en administrativ vurdering. NOKUT påpeker at dersom ett eller flere kriterier ikke 
er besvart, eller det er mangler ved redegjørelsene, blir søknaden avvist administrativt og 
henvist til neste ordinære søknadsfrist. 
 
Avdelingen ønsker å sende akkrediteringssøknad innen NOKUTs frist 1. mars 2020. Arbeidet 
med selve akkrediteringssøknaden er påstartet, men langt fra sluttført. Direktøren har derfor 
ikke satt krav til at alle kriterier skal være dokumentert og oppfylt når saken nå legges fram 
for høgskolestyret. Direktøren kan ikke gjøre vurderinger knyttet til den faglige kvaliteten, 
men har gjort noen administrative vurderinger knyttet til enkelte av kravene i 
studietilsynsforskriften. 
 
I forslag til vedtak legges det imidlertid inn et forbehold om at alle kriterier må være oppfylt 
før en akkrediteringssøknad sendes NOKUT. 
 
 
Grunnleggende forutsetninger for akkreditering 
 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 
(studietilsynsforskriften) 
 
§ 2-1 Forutsetninger for akkreditering 
(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal være 
oppfylt. 
HiØ er en akkreditert institusjon, og skal kun legge ved dokumentasjon på testutskrift av 
vitnemål/Diploma Supplement knyttet til studiet. Disse kan ikke simuleres og produseres før 
alle forhold ved studiet er avklart. 
Studiets opptakskrav er utformet i tråd med forskrift om krav til mastergrad. 
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(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og 
progresjon samt muligheter for studentutveksling. 
Studieplanen er under utvikling, og vil vise innhold, oppbygging, progresjon og muligheter for 
studentutveksling, og utarbeides i tråd med høgskolens mal for studieplaner som baserer 
seg på punktene i studietilsynsforskriften.  
 
§ 2-2. Krav til studietilbudet 
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn. 
Studiets læringsutbytte er utarbeidet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 
livslang læring, og studietilbudets navn er dekkende. Faglig redegjørelse for dette vil 
fremkomme i akkrediteringssøknaden. 
 
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller 
arbeidsliv. 
Det er både i søknaden fra LU og utkast til studieplan redegjort for videre studier og/eller 
arbeidsliv. Ytterligere faglig redegjørelse for dette punktet vil fremkomme i 
akkrediteringssøknaden. 
 
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500 1800 timer per år for 
heltidsstudier. 
Arbeidsomfang pr. emne er synliggjort i utkast til emnebeskrivelser, men foreløpig er det ikke 
redegjort for og begrunnet studiets samlede arbeidsomfang.  
 
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet. 
Utkast til studieplan foreligger. Det er ikke foretatt en helhetlig vurdering knyttet opp mot 
dette kravet i forskriften, men avdelingen forventes å redegjøre for dette i 
akkrediteringssøknaden. 
 
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i 
læringsprosessen. 
Emnene i masterstudiet samkjøres med tilsvarende emner i MAGLU 5-10, som ble 
akkreditert i 2016. Det vil i akkrediteringssøknaden redegjøres for dette punktet. 
 
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og 
faglig utviklingsarbeid. 
Utkast til studieplan foreligger, men det er foreløpig ikke foretatt en helhetlig vurdering knyttet 
til dette kravet i forskriften. Avdelingen vil redegjøre for dette i akkrediteringssøknaden. 
 
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets 
nivå, omfang og egenart. 
Internasjonalisering som del av studiet er ikke omtalt i utkastet til studieplan som foreligger 
pr. nå, men dette vil komme på plass og redegjøres for før søknad sendes. 
 
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal 
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant. 
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Det er foreløpig ikke inngått utvekslingsavtaler med aktuelle utdanningsinstitusjoner. 
Avdelingen er i kontakt med aktuelle, faglige utdanningsinstitusjoner, og avtaler vil foreligge 
før søknad sendes NOKUT. 
 
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og 
praksissted. 
Praksis inngår ikke i studiet. 
 
§ 2-3 Krav til fagmiljø 
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall 
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en 
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet. 
Det samlede fagmiljøet er pt. ikke på plass, men avdelingen legger opp til et fagmiljø på 1,6 
årsverk og en studielederressurs på 0,25 årsverk samt flere personer/årsverk knyttet til det 
utvidede fagmiljøet. Avdelingen har i sin søknad delvis redegjort for punktet. 
Det er tenkt 15 heltidsekvivalenter knyttet til masterstudiet som helhet, der avdelingen selv vil 
vurdere hvor mange studieplasser som fordeles mellom heltids- og deltidsstudiet. Dette 
gjøres ut fra hvordan søkermassen fordeler seg. Avdelingen har god erfaring med dette 
gjennom opptak til masterstudiet i norsk i skolen.  
 
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse. 
I oversikt over fagmiljøet (tabell 2) fremkommer det hvilken formell pedagogisk kompetanse 
fagmiljøet innehar, men foreløpig er det ikke redegjort ytterligere for fagmiljøets 
utdanningsfaglige kompetanse. 
 
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring 
og -utvikling av studiet. 
I utkast til studieplanen fremkommer det at studieleder for MAGLU 5 10 og to 
førstekompetente vil utgjøre den faglige ledelsen for studieprogrammet. Dette vil utdypes 
nærmere i akkrediteringssøknaden. 
 
(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i 
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse 
i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets 
kompetansenivå: 
 

b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet 
bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med 
professor- eller dosentkompetanse. 
 

Fagmiljøet (stillingsandel > 0,1) er satt opp med et årsverk på 1,6. Dette tallet inkluderer 
årsverk på 0,4 som foreløpig ikke er tilsatt (toppkompetanse). Det er foreløpig bare én 
person med professorkompetanse knyttet til masterstudiet pt. med 0,1 årsverk. Dette er ikke 
nok til å tilfredsstille kravet til 10 prosent professor-/dosentkompetanse. Avdelingen er 
imidlertid i gang med å lyse ut en professorstilling om kort tid. Avdelingen oppgir også at de 
jobber med å få ansatt en professor II. Førstekompetansen utgjør 1,25 årsverk og 
tilfredsstiller dermed kravet til 50 prosent. 
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(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid 
og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et 
omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå. 
Publiseringslister og cver for fagmiljøet er lagt ved søknaden fra avdelingen, men direktøren 
kan ikke foreta en faglig vurdering av disse. 
 
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og 
internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet. 
Det er ikke lagt ved oversikt over nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som 
fagmiljøet deltar aktivt i. 
 
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha 
relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne 
har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet. 
Ikke aktuelt for masterstudiet i matematikkdidaktikk. 
 
 
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) 
I akkrediteringssøknaden skal avdelingen også redegjøre og begrunne følgende punkter i § 
3-2 Akkreditering av mastergradsstudier i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i 
høyere utdanning og fagskoleutdanning: 
 
(1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde. 
(2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig antall 
ansatte med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag 
og emner som studietilbudet består av. De ansatte i fagmiljøet skal ha relevant kompetanse. 
(3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater fra 
samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens vurderinger skal 
dokumenteres slik at NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt. 
 
Dette er faglige punkter som direktøren ikke kan besvare. Avdelingen har foreløpig ikke 
kommet langt nok med akkrediteringssøknaden til at disse punktene er besvart, men det 
kreves at avdelingen redegjør og begrunner hvordan punktene oppfylles før søknad sendes 
NOKUT. 
 

Direktørens vurdering av oppfyllelse av NOKUT-kriterier 
Det gjenstår fortsatt en god del på avdelingens utredning. Akkrediteringssøknaden skal ikke 
sendes før tidligst om fire måneder, og direktøren anbefaler avdelingen å prioritere arbeidet. 
En forutsetning er at fremdriftsplanen følges.  
Direktøren ser at kravene til fagmiljøet er det som vil være mest utfordrende å få oppfylt 
innen fristen avdelingen sikter mot. Avdelingen lyser nå ut et professorat, og det er 
avgjørende å få en tilsetting på plass for å fylle kravene som stilles til toppkompetanse. 
Som tidligere nevnt så vil det ikke være aktuelt å sende inn søknaden uten at alle NOKUT-
kriterier er oppfylt. Avdelingen må i så fall levere akkrediteringssøknaden til en senere frist. 
Direktøren anbefaler styret å gi rektor fullmakt til å godkjenne innsending av søknad når 
denne fyller alle krav i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning og 
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forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 
knyttet til mastergradsstudier. 

  

 
Avdelingen har vurdert omfang på masterstudiet; 90 studiepoeng versus 120 studiepoeng.  
 
Mastergrad på 90 studiepoengs omfang har krav om 2 års relevant yrkeserfaring, jf. § 5 i 
forskrift om krav til mastergrad.  
 
Det er flere institusjoner som tilbyr masterstudier i matematikk på 90 studiepoeng. Høgskolen 
i Volda har nettopp fått akkreditert en erfaringsbasert master i undervisning og læring med 
fire spesialiseringer; matematikk, norsk, engelsk og samfunnsfag. Spesialiseringene er de 
samme som inngår i deres femårige grunnskolelærerutdanninger. Den erfaringsbaserte 
masteren er for trinn 1 10, og det planlegges full samkjøring med MAGLU-ene. NTNU har en 
90 studiepoengsmaster beregnet for lærerspesialister, og OsloMet vurderer 90 
studiepoengsmaster for lærerspesialister. 
 
HiØ tilbyr i dag disiplinbaserte masterstudier innen tre av masterfordypningene i MAGLU, alle 
med et omfang på 120 studiepoeng; hhv Masterstudium i fremmedspråk i skolen, 
Masterstudium i norsk i skolen og Masterstudium i spesialpedagogikk. 
 
Norsk og matematikk er to av de tre prioriterte skolefagene i Norge. Avdelingen mener 
matematikkfaget kan bli svekket og gi en inkonsistens mellom tilbudene dersom man 
oppretter et masterstudium på 90 studiepoeng. Direktøren ser utfordringen dette kan gi.  
 
Avdelingen argumenterer med at masterstudiet må ha et omfang på 120 studiepoeng for gi 
opptak til ph.d.-programmet som er under utvikling ved HiØ. Diskusjonen knyttet til 90 versus 
120 studiepoeng kom i etterkant av undersøkelser avdelingen har gjort blant lærere og 
studenter, og det er derfor vanskelig å vite hvor mange det vil være aktuelt for å gå videre på 
en ph.d.-utdanning etter endt masterutdanning.  
 
Et annet argument avdelingen vektlegger er at en masterutdanning på 90 studiepoeng er 
kort i innhold og tid for en studentgruppe som skal tilegne seg både akademisk skriving og 
lesing. Studenter utdannet før 2010 har heller ikke gjennomført en bacheloroppgave, noe 
som vil medføre et lavere nivå på studenter som tar en 90 studiepoengsmaster 
sammenlignet med studenter som fullfører 5-årig MAGLU. 
 
Øvrige argumenter knyttet til programmeringsemnet (se vedlegg 1, side 10) og ferdig 
utarbeidet studieplan, anser ikke direktøren som avgjørende for hvilket omfang på 
masterutdanningen høgskolen vedtar å gå videre med. 
 
Direktøren ser for- og motargumenter både for en masterutdanning på 120 studiepoeng og 
en masterutdanning på 90 studiepoeng, og merker seg at andre universitet og høyskoler har 
gode erfaringer med å tilby mastere med 90 studiepoeng. Lærerspesialistutdanningene på 
90 studiepoeng som er utviklet/utvikles ved andre institusjoner vil være spennende å følge 
med tanke på studenttilfang og ikke minst gjennomføring. Direktøren velger likevel å legge til 
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grunn avdelingens argumenter om å utvikle en master i matematikkdidaktikk på 120 
studiepoeng, og anbefaler at avdelingen arbeider videre med en masterutdanning på 120 
studiepoeng. 

 
Arbeidsgruppen fortsetter arbeidet med akkrediteringssøknaden og følger opp punktene i 
henhold til den vedlagte fremdriftsplanen med det utgangspunkt at søknaden sendes til 
fristen 1. mars 2020.  
 
I henhold til NOKUTs bestemmelser er det krav om at institusjonens formelle vedtak om 
akkrediteringssøknad for nytt masterstudium skal fremkomme ved søknadstidspunktet. 
Akkrediteringssøknader som ikke har et godkjent styrevedtak vil ikke bli sendt til NOKUT. Det 
er derfor avgjørende at styret fatter et vedtak om fortsatt utvikling av et Masterstudium i 
matematikkdidaktikk eller ei på dette tidspunktet. 
 
Akkrediteringssøknad sendes NOKUT når samtlige krav knyttet til mastergrader i 
studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften er oppfylt.  
 
Dekan og rektor har som nevnt et felles ansvar for endelig godkjenning av faglig kvalitet før 
innsending av akkrediteringssøknaden. Rektor og høgskoledirektør undertegner søknaden. 
 
NOKUT jobber etter prinsippet om at søknader sendt til én frist skal være ferdigbehandlet 
innen neste frist, dvs. sendes søknaden innen 1. mars 2020 skal søknaden være 
ferdigbehandlet innen 15. september. Dette gjør at en akkreditering kan foreligge i god tid før 
styret skal vedta studieportefølje for påfølgende studieår. Første mulige oppstart vil derfor 
være høsten 2021.  
 
Referanser 
 

 Aktivitetsplan og budsjettrammer 2019 
https://www.hiof.no/om/styringsdokumenter-rapporter/ 

 Bestemmelser om studieportefølje ved Høgskolen i Østfold, fastsatt av styret 19. juni 
2014 og revidert av høgskoledirektør og studiedirektør 11. juli 2018 (pt. under 
revisjon)  
https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/ 

 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-01-96 

 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 
(studietilsynsforskriften) (07.02.2017) 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-25-2254 

 Veiledning om akkreditering av studietilbud  høyrere utdanning (NOKUT, mai 2019) 
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/hoyere-utdanning/rettleiingar-og-skjema/ 

 Strategisk plan 2019-2022 
https://www.hiof.no/om/styringsdokumenter-rapporter/styringsdokumenter/strategisk-
plan-2019-2022.html 
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Vedlegg: 
Vedlegg 1: Søknad Masterstudium i matematikkdidaktikk 
Vedlegg 2: Fremdriftsplan MA Matematikkdidaktikk 
Vedlegg 3: Studieplan med emnebeskrivelser - utkast 
Vedlegg 4: Utlysningstekst professor matematikk 
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Arkivsak-dok: 17/01660-9 Arkivkode: 
Saksbehandler: Kjersti Berggraf Jacobsen 

Saksgang: Møtedato: 
Avdelingsstyre - Avdeling for lærerutdanning - LU 26.09.2019 

STUDIEPORTEFØLJE 2020-2021 

Forslag til vedtak/innstilling 
1. Avdeling for lærerutdanning lyser ut følgende studier studieåret 2020-2021:

Masterstudier: 
Norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng)
Norsk i skolen, deltid (120 studiepoeng)
Spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng)

Barnehagelærerutdanning og PPU: 
Barnehagelærerutdanning, heltid
Barnehagelærerutdanning, deltid
Praktisk pedagogisk utdanning, heltid
Praktisk pedagogisk utdanning, deltid
Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8-13, deltid

Andre studier: 
Årsstudier (60 studiepoeng):
Kroppsøving, Kunst og håndverk, Matematikk, Musikk, Norsk, Samfunnsfag
Videreutdanninger og påbygginger (30 studiepoeng):
Matematikk (1 + 2), Norsk (1 + 2), Profesjonsrettet veiledning, Norsk påbygging
IKT for lærere og MOOC:
IKT for lærere (30 studiepoeng)
MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) 
høst  MOOC: Pedagogisk bruk av IKT og IKT i samfunn (15 studiepoeng) - vår

2. Følgende studium lyses ikke ut for opptak for studieåret 2020-2021:

Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år)
Årsstudium i Religion, livssyn og etikk
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Saksframstilling 
Dekan har diskutert Studieporteføljen for 2020-2021 med de respektive studielederne. Basert 
på disse diskusjonene, ønsker dekan å tilby følgende studier studieåret 2020-2021: 
 
Masterstudier:  

 Norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng) 
 Norsk i skolen, deltid (120 studiepoeng) 
 Spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng) 
 Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng) 
 Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng) 

 
 
Kommentarer til enkeltstudier:  
 
Norsk i skolen:  
Masterstudiet i norsk i skolen hadde sitt første opptak høsten 2017. Studiet har i dag 6 aktive 
studenter og 1 uteksaminert kandidat på 2017-kullet og 9 studenter på 2018-kullet. I høst har 
7 studenter startet på heltidsstudiet og 6 studenter på deltidsstudiet.  
 
Masterstudiet har vært lyst ut både på heltid og deltid for studieårene 2018-2019 og 2019-
2020. Dette gir avdelingen mulighet til å tilby kun én av variantene, dersom innsøking på ett 
av alternativene skulle være svært liten. 
 
Studenttallet på masterstudiet er per i dag relativt lite, men avdelingen har godt håp om at 
innsøkingen vil ta seg opp. Samkjøring med syklus 2 i norsk i grunnskolelærerutdanningen, 
gjør også at de relative utgiftene til drift av studiet reduseres fra studieåret 2020-2021.  
 
Dekan råder avdelingsstyret til å vedta fortsatt utlysing av masterstudiene i norsk i skolen på 
heltid og deltid. Dette for å få studiet godt etablert i markedet og i tillegg av følgende årsaker:  
  

 det forventes stor interesse for studiet blant lærere som arbeider i skoleverket i dag, 
og som gjerne vil oppnå en mastergrad på lik linje med nyutdannede grunnskole-
lærere med femårig utdanning   

 tilbudet er viktig for nåværende lærere i skolen, med tanke på å bygge opp 
kompetansen til nåværende og framtidige praksislærere til masternivå

 avdelingen ser det som viktig å opprettholde studietilbudet for nåværende studenter i 
den fireårige grunnskolelærerutdanningen, som er interessert i å ta en mastergrad 
etter fullført utdanning. 

 studiet er viktig for å sikre rekruttering til PPU for allmenne fag, som fra høsten 2019 
har fått innført mastergrad som minstekrav for opptak til alle fag, med unntak av i 
praktisk-estetiske fag  

 et mastertilbud i norsk gjør Høgskolen i Østfold mer interessant for potensielle søkere 
med både første-/toppkompetanse og stipendiater i faget, og det blir mer interessant 
for ansatte i vårt gode fagmiljø å bli værende. 

 masterstudiet i norsk er viktig med tanke på å posisjonere LU mot en framtidig PhD. 
 

Dekan erfarer at det er relativt lite kjent i markedet at masterstudiet kan inngå som en del av 
satsingen Kompetanse for kvalitet, og at søkerne kan søke Utdanningsdirektoratet om å 
støtte til å ta studiet. Dekan ønsker at dette trekkes ytterligere fram i markedsføringen av 
studiet. 
 
 
Barnehagelærerutdanning og PPU: 

 Barnehagelærerutdanning, heltid 
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 Barnehagelærerutdanning, deltid 
 Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid 
 Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid 
 Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8-13, deltid 

 
Kommentarer til enkeltstudier:  
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), heltid og deltid: 
Fra høsten 2019 ble det innført krav om mastergrad for opptak til praktisk-pedagogisk 
utdanning for allmenne fag (PPU), med unntak av for fagene kroppsøving, musikk og kunst & 
håndverk. I disse tre fagene kan man fremdeles få opptak til PPU, men «rene» 
bachelorgrader i faget fram til 2025, og med C i karakter.  
 
Vi var klar over at økt minstekrav for opptak kunne påvirke antall søkere til PPU. De siste to-
tre årene har avdelingen tatt opp studenter langt over måltallet, for at studenter uten 
mastergrad skal kunne få en mulighet til å fullføre PPU før opptakskravet øker. Ifølge 
opptakskontorets vurderinger ville ikke antall studenter endre seg så mye med endret 
opptakskrav, men per i dag er det 12 studenter ved PPU heltid.  
 
Endret opptakskrav er trolig hovedårsaken til at opptaket til heltidsstudiet ble veldig lavt ved 
årets opptak. Med få studenter i heltidsstudiet, legges det nå til rette for at studiet samkjøres 
med deltidsstudiet. Arbeidet med ny organisering og struktur for å få til samkjøring, kommer 
til å pågå i løpet av studieåret 2019-2020. Dekan ønsker at samkjøring mellom PPU heltid og 
deltid blir en fast ordning i årene fremover, forutsatt lave opptakstall til et av studiene, heltid 
eller deltid.   
 
Dekan råder derfor avdelingsstyret til å opprettholde begge studietilbudene innenfor PPU for 
allmenne fag for studieåret 2020-2021.  
 
 
Øvrige studier:  

 Årsstudier (60 studiepoeng): 
Kroppsøving, Kunst og håndverk, Matematikk, Musikk, Norsk, Samfunnsfag 

 Videreutdanninger og påbygginger (30 studiepoeng): 
Matematikk (1 + 2), Norsk (1 + 2), Profesjonsrettet veiledning, Norsk påbygging 

 IKT for lærere og MOOC:  
IKT for lærere (30 studiepoeng)  
MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng)  
høst  MOOC: Pedagogisk bruk av IKT og IKT i samfunn (15 studiepoeng) - vår 
 

Kommentarer til enkeltstudier:  
Årsstudier: 
Som nevnt over ble minstekravet for opptak til PPU, fra denne høsten hevet til fullført 
masterutdanning, med unntak av for praktiske-estetiske fag. Dekan forventet at dette kunne 
påvirke søkingen til flere av avdelingens årsstudier, men årets opptak tyder ikke på dette. 
Årsstudiene i praktisk-estetiske fag kan fremdeles vurderes som aktuelle for å inngå i en 
bachelor i praktisk-estetiske fag. Årsstudiet i kunst og håndverk kan også inngå som 
opptaksgrunnlag for PPU for yrkesfag med fagdidaktikk i kunst og design. 
  
Årsstudiene er generelt sett også aktuelle som videreutdanninger for lærere, innenfor eller 
utenom satsingen Kompetanse for kvalitet. Til slutt bidrar studiene også til å opprettholde det 
brede fagtilbudet i grunnskolelærerutdanningen. 
 
Med bakgrunn i ovennevnte ønsker dekan å opprettholde utlysing av følgende årsstudier 
også for studieåret 2020-2021: Kroppsøving, Kunst og håndverk, Matematikk, Musikk, Norsk, 
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Samfunnsfag. Dekan tilråder ikke utlysing av Årsstudiet i Religion, livssyn og etikk, dette 
redegjøres det for til slutt i saken.    
 
Videreutdanninger 
Matematikk og norsk er blant de sentrale skolefagene og har i flere år hatt flere søkere enn 
de andre videreutdanningene. Det finnes også tilbud om videreutdanninger i matematikk og 
norsk innenfor Kompetanse for kvalitet, men de nevnte videreutdanningen bidrar til å dekke 
et behov for de studentene som for eksempel ikke har fått tilslag på Kompetanse for kvalitet 
eller som ikke oppfyller kriteriene for Kompetanse for kvalitet. Dekan anbefaler av den grunn 
at Matematikk 1 og 2 og Norsk 1 og 2 lyses ut for opptak også for studieåret 2020-2021.   
 
Norsk påbygging, 30 studiepoeng:  
Etter et opphold på fem år ble Norsk påbygging (tidligere Norsk 3) lyst ut for opptak for 
studieåret 2018-2019. Bakgrunnen for ny utlysing er økt etterspørsel etter studiet, som følge 
av akkrediteringen av masterstudiet i norsk i skolen. Opptakskravet for studenter som ikke 
har en fireårig allmennlærer- eller grunnskolelærerutdanning (og i tillegg 60 studiepoeng i 
norsk), er minimum 80 studiepoeng i norsk. Dermed er det mange potensielle søkere til 
masterstudiet i norsk i skolen som mangler 20 studiepoeng i norsk for å oppfylle 
opptakskravet til masterstudiet.  

I forbindelse med ny utlysing er innholdet i studiet endret, slik at det gir et godt grunnlag for 
gjennomføring av masterstudiet. Undervisningen i studiet er nettbasert. Studiet 
uteksaminerte 7 studenter våren 2019 og har per i dag registrert 16 studenter.  
 
Etter at masterstudiet i norsk i skolen ble akkreditert, har minstekravet for faglig fordypning 
for søkere uten lærerutdanning blitt redusert fra 80 til 60 studiepoeng. Dekan ønsker å se på 
muligheten for å justere opptakskravet til masterstudiet i norsk i skolen til 60 studiepoeng for 
søkere uten lærerutdanning, og foreta en ny vurdering av behovet for og rekrutterings-
grunnlaget for Norsk påbygging. Til den slik vurdering er foretatt og opptakskravet til 
masterstudiet eventuelt er justert, anbefaler dekan at Norsk påbygging fortsatt tilbys.  
 
IKT for lærere og MOOC: 
IKT for lærere har fremdeles en svært god utvikling både i søkertall og antall fullførte 
studenter. Fra 10 fullførte studenter i studieåret 2010-2011 har tallet økt til 24 i 2015-2016, 
59 i 2016-2017, 55 i 2017-18 og 161 studenter i 2018-2019. For inneværende studieår er det 
registrert 208 studenter på studiet. 
 
IKT for lærere lyses ut via høgskolens lokale opptak, mens MOOC-ene ikke inngår i 
studieporteføljen i Lokalt Opptak. Dekan anbefaler at IKT for lærere og begge MOOC-ene 
fortsatt lyses ut for opptak.  
 
Dekan tilrår at følgende studier ikke lyses ut for opptak studieåret 2020-2021:  
 
Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år): 
Avdelingsstyret vedtok for to år siden at masterstudiet i barnehagepedagogikk og 
småbarnsvitenskap (0-3 år) lyses ut for opptak annet hvert år inntil annet vedtak blir fattet 
(vedtaksak 15/17, punkt 2). Studiet ble lyst ut for opptak i studieåret 2019-2020. Dekan 
anbefaler at vi forholder oss til vedtaket, og at studiet ikke lyses ut for opptak for studieåret 
2020-2021. Dekan ønsker imidlertid at det utredes på nytt om det er hensiktsmessig for 
rekrutteringen til masterstudiet at det lyses ut for opptak annet hvert år. 
 
Årsstudiet i Religion, livssyn og etikk 
Årsstudiet i Religion, livssyn og etikk ble trukket fra årets opptak i Samordna opptak på grunn 
av manglende kapasitet i fagseksjonen og utfordringer knyttet til timeplan og samkjøring av 
årsstudiet og valgfaget Religion, livssyn og etikk (30stp) som ligger i 6. semester i MAGLU. 
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Det er stor sannsynlighet for at situasjonen kommer til å være uendret for studieåret 2020-
2021.  
 
Dekan tilråder derfor at årsstudiet i Religion, livssyn og etikk ikke lyses ut for opptak for 
studieåret 2020-2021.  
 
Vedlegg:  
 
Studenttall for studier med opptak pr. 13.09.2019  Interne fagvalg og eksterne studenter. 
Mindre avvik fra det faktiske studenttallene kan forkomme.  
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Arkivsak-dok: 18/01717-2 Arkivkode: 
Saksbehandler: Lena Therese Tolfsen 

Saksgang: Møtedato: 
Styret for Høgskolen i Østfold 20.11.2018 

STUDIEPORTEFØLJE OG STUDENTMÅLTALL VED HØGSKOLEN I 
ØSTFOLD 2019/2020 

Forslag til vedtak/innstilling 

Høgskolestyret vedtar forslag til studieportefølje, opptaksmål og studentmåltall for 
studieåret 2019/2020, i henhold til «Utredning om bevilgningsfinansiert 
studieportefølje og måltall for studieåret 2019/2020» og oppsummert i utredningens 
vedlegg 1, Studentmåltall 2019, bevilgningsfinansierte studier. I tillegg fattes 
spesifikke vedtak pr. studium, der det er relevant og i henhold til avdelingsvis 
oppsummering: 

Akademi for scenekunst 
Bachelorstudium i scenografi lyses ut for opptak studieåret 2019/2020.
Bachelorstudium i skuespill lyses ut for opptak studieåret 2019/2020.
Master in Scenography lyses ikke ut for opptak studieåret 2019/2020.

Master in Performance lyses ikke ut for opptak studieåret 2019/2020.

Avdeling for helse og velferd 
Bachelorstudium i vernepleie deltid og Bachelorstudium i sykepleie deltid
lyses ikke ut for opptak studieåret 2019/2020.
Psykisk helsearbeid, videreutdanning (60 studiepoeng), lyses ikke ut for
opptak studieåret 2019/2020.
Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom lyses ut for opptak
som heltidsutdanning studieåret 2019/2020.
Både Masterstudium i psykososialt arbeid  helse- og sosialfaglig yrkespraksis
og Masterstudium i samordning av helse og velferdstjenester lyses ut for
opptak studieåret 2019/2020 (deltid).

Avdeling for informasjonsteknologi 
- Ingen særskilte vedtaksforslag 

Avdeling for ingeniørfag 
Bachelorstudium i ingeniørfag  bygg suppleres med opptak via Y-veien f.o.m.
studieåret 2019/2020.
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 Bachelorstudium i ingeniørfag  kjemi lyses ikke ut for opptak studieåret 
2019/2020.  

 Master in Green Energy Technology lyses ut for opptak (heltid) studieåret 
2019/2020 med 20 studieplasser. 

Avdeling for lærerutdanning 
 Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0 3 år) lyses 

ut for opptak studieåret 2019/2020. 
 Masterstudium i norsk i skolen lyses ut for opptak som både heltids- og 

deltidsstudium studieåret 2019/2020, med felles opptaksmål. 

 
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 

 BA i regnskap og revisjon lyses ikke ut for opptak i 2019/2020. 
Studieprogramkoden for dette studiet fases ut. Revidert studium med ny tittel 
BA i regnskap lyses ut for opptak i 2019/2020. Endring av studiets tittel er 
vedtatt av rektor 19.10.2018. Høgskolestyret tar saken til orientering. 

 MA i fremmedspråk i skolen lyses ut for opptak i 2019/2020 med ordinære 
språkvalg (engelsk, tysk og fransk) og med spansk som ny valgbar 
studieretning. 

 
 
Saksframstilling 
 
Det er lagt opp til få endringer i tilbudet innenfor høgskolens bevilgningsfinansierte 
studieportefølje i 2019/2020, sammenlignet med tilbudet i 2018/2019. De viktigste 
endringene i foreliggende forslag er: 
 
- Opptak til nyetablert MA in Green Energy Technology ved Avdeling IR, som dermed 
skal tilby sitt første masterstudium.  
 
- Opptak til nyetablert studieretning i spansk i MA i fremmedspråk i skolen. 
 
- Endret organisering av MA i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, som primært 
skal tilbys som heltidsutdanning, selv om det fortsatt vil være mulig å følge 
utdanningen som deltidsstudent. 
 
- Endret profil og navn på BA i regnskap og revisjon, som nå er avgrenset til BA i 
regnskap, men med økt fokus på digital regnskapsføring. 
 
- Åpning for søkere via Y-veien til BA i ingeniørfag  Bygg. Høgskolen tilbyr fra før 
opptak via Y-vei til ingeniørfag i data, elektro, maskin (og kjemi). 
 
- Justering av tilbudet innenfor halvårsstudier og årsstudier ved Avd. LU. Denne 
fagporteføljen må sees i sammenheng med øvrige fagvalg i gradsgivende 
lærerutdanning og vedtas derfor tradisjonelt av avdelingsstyret. 
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Øvrige endringer i det utlyste studietilbudet kommer som følge av planlagte 
opptaksfrekvenser. Blant annet er det foreslått opptak til utdanninger innenfor 
spesialistsykepleie (AAIO) og bachelorstudier innenfor scenekunst høsten 2019, og 
også MA i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap. Videreutdanning innenfor 
voldsproblematikk ved Avd. HV veksler som normalt mellom Tiltak mot seksuelle 
overgrep og Vold i nære relasjoner, hvor sistnevnte skal lyses ut for opptak i 2019. 
 
Masterporteføljen 
I foreliggende forslag er det totalt 12 masterprogram som lyses ut for opptak i 
2019/2020, samtidig som det er aktive kull i til sammen 14 masterprogram. 
Masterprogram ved Akademi for scenekunst har ikke opptak i 2019. Tre av 
programmene har variasjoner med heltid/deltid. I vedlagte utredning om 
studieportefølje er det gjort en sammenstilling om måltall knyttet til studier på 
masternivå som viser at måltallet knyttet til masterprogram øker med 189 
heltidsekvivalenter i 2019.  
 
Økningen er særlig knyttet til MAGLU, hvor plassene tidligere har vært kategorisert 
som lavere utdanning, men oppstart av nye masterprogram og utvidelse av kull i 
eksisterende utdanning bidrar også til denne økningen sammen med positiv utvikling 
i rekruttering til flere masterprogram. Implementeringen av nye femårige 
grunnskolelærerutdanninger (MAGLU) for trinn 1 7 og 5 10 bygges ut til tre kull i 
2019/2020. MA i avansert sykepleie og MA i norsk i skolen får sitt tredje opptak, 
første kull i disse utdanningene vil tidligst være uteksaminert i 2021.  
 
Opptaksmål og studentmåltall 2019 
Det totale opptaksmålet øker i 2019 med 129 studieplasser mer enn i 2018. Mye av 
økningen kan forklares med nye opptak til studier som har hatt opptakspause. 
Opptaksmålet for 2019 (2 309) er imidlertid betydelig lavere enn faktisk opptak i 2018 
(2 987).  
 
God søkning er ikke alene et vesentlig prinsipp for vekst. Dette må sees i 
sammenheng med høgskolens ambisjoner og posisjonering i neste fireårsperiode, 
sammen med prioriteringer for vekst med utgangspunkt i samfunnsmessige behov. 
Kandidatmåltallene gitt fra departementet og eventuelle satsningsområder fra 
regjeringen er således viktige indikatorer for vekst. Forslag til endringer eller 
videreføring av studieportefølje og måltall er diskutert med utgangspunkt i 
virksomhetsmålene i ny strategisk plan og definerte veivalg.  
 
Høgskolen er tildelt 25 nye studieplasser i 2018, i tillegg til 40 nye studieplasser i 
2016/2017 som trappes opp. Nye studieplasser fra regjeringen er fortsatt øremerket 
utdanninger innenfor helse/sykepleie og IKT/datasikkerhet. Bevilgningen i 2019 skal 
dekke utdanningen for minimum 4 072 studenter (heltidsekvivalenter). 
 
For studieåret 2019/2020 er det foreslått en økning i studentmåltallet på totalt 285,5 
studieplasser, og resulterer i et totalt måltall på 4 820,5 (heltidsekvivalenter). Dette er 
6 prosent økning sammenlignet med nivået i 2018/2019 og utgjør en differanse på 
748,5 heltidsekvivalenter mer enn minimumsantallet gitt gjennom grunnbevilgningen. 
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Økning i måltall som høgskolen selv legger til grunn innebærer en lavere 
gjennomsnittlig studentpris for alle studier.  
 
For andre år på rad øker måltallene ved tre avdelinger relativt mye; HV (+107,5), LU 
(+80) og IT (+65). Hovedårsaken til dette er gjennomgående høye opptak til 
profesjonsstudier og studier som defineres som strategisk viktig bl.a. i regjeringens 
satsning på nye studieplasser til IKT og sykepleie.  
 
Avd. ØSS får en økning på 35 studieplasser, 20 av disse er knyttet til en økning ved 
MA i fremmedspråk i skolen.  
 
Ved Avd. IR er det ikke anbefalt noen endring i måltall i 2019. Studieplasser fra BA i 
kjemi er omdisponert til ny MA in Green Energy Technology, samtidig som det er tatt 
høyde for at den nye masterutdanningen skal bygges ut med ett nytt kull i 2020.  
 
For Akademi for scenekunst er det planlagt en liten nedgang i måltall for en 
avgrenset periode, etter omlegging av intervallene for opptak i både BA- og MA-
studier.  
 
 
 
 
Vedlegg 
 
1. Utredning om bevilgningsfinansiert studieportefølje og studentmåltall ved 
Høgskolen i Østfold for studieåret 2019/2020 
 
2. Vedtak om endring av navn fra Bachelorstudium i regnskap og revisjon til 
Bachelorstudium i regnskap ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 
(18/01583-2) 
 
Øvrige referanser fremgår av vedlegg 1. 
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1 Innledning 
 

Innledningsvis gis en kort redegjørelse for definisjoner, høgskolens bevilgning og utvikling av 
studentmåltall samt prinsipper for fastsettelse av interne måltall for 2019. Deretter presenteres en 
avdelingsvis gjennomgang av studier med kommentarer til foreslåtte opptaksmål og måltall (kapittel 
2 7). Til slutt er det gjort en sammenstilling av vurderingene (kapittel 8). Tabell over studieportefølje 
og måltall for 2019/2020 ligger som vedlegg til saken (vedlegg 1). 

 

1.1 Definisjoner 
Studienavn/titler 
I utredningen og tabeller er studienavn forkortet flere steder. For enkelthets skyld forkortes også 
Bachelor til BA og master til MA. 

Opptaksmål  
Opptaksmålet er det antall nye studenter som bør være registrert som møtt pr. 01.10.2019. 
Opptaksmålet er veiledende og er et uttrykk for et minimumstall som må tas opp for å nå det totale 
måltallet. Erfaringsmessig innebærer dette at det faktiske opptaket må ligge over opptaksmålet pga. 
frafall. Overbooking/smertegrenser i denne sammenheng avklares i dialog mellom den enkelte 
avdeling og opptakskontor. 

Søkertall vs. opptakstall 
Det understrekes at søkertall ikke er det samme som studenttall (registrerte studenter) eller 
opptakstall (møtt). Søkertall sier noe om interesse for en viss utdanning, men sier ikke om søkerne 
faktisk er kvalifisert for opptak eller hvilken tilbøyelighet de har for å ta imot et tilbud om studieplass. 
I denne saken benyttes DBH-statistikk om studentdata og «opptatt totalt» hentet fra kategorien 
Opptak, f.eks. i omtale av møtt pr. 01.10. Disse tallene kan variere noe fra tallstørrelsen «møtt til 
studiestart» hentet fra DBH-kategorien Søknadsdata. 

Måltall 
Studentmåltall forkortes til måltall, og omfatter alle kull i et studium ut fra normert studietid (f.eks. 
tre kull i et heltids bachelorløp, ett kull i en årsenhet, ett halvt kull i studiepoengsenheter med 50 
prosents studieprogresjon på deltid osv.). Måltall oppgis som heltidsekvivalenter (HTE). Måltallet 
korrigeres for frafall og forsinkelser og benyttes som ett av kriteriene i høgskolens 
budsjettfordelingsmodell og som en intern styringsparameter for å vurdere dimensjoneringen av et 
studium. Se også pkt. 1.3, Fastsettelse av interne måltall for høsten 2019. 

Kandidatmåltall 
For å kunne styre produksjonen av kandidater innenfor helse- og lærerutdanningene innførte 
Kunnskapsdepartementet fra 2014 kandidatmåltall. Disse studiene anses kritiske for 
samfunnsutviklingen, og kandidatmåltallene angir et minstekrav om antall uteksaminerte kandidater 
den enkelte institusjon skal ha. Kandidatmåltallene er like i perioden 2014 2018, og er videreført 
uendret for 2019 (Kunnskapsdepartementet, foreløpig tildelingsbrev for 2019). 
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Tabellen nedenfor viser kravene som gjelder studier ved Høgskolen i Østfold. Tabellen viser også 
foreløpige resultater for 2018, basert på DBH-tall. Disse kan endre seg når eksamensresultatene for 
høsten rapporteres i februar.  

Tabell 1 Kandidatmåltall for HiØ 2018 

 2018  
Studium Krav Foreløpig resultat Krav 2019 
AAIO1 20 - 20 
Bioingeniørutdanning 22 25 22 
Sykepleierutdanning 109 145 109 
Vernepleierutdanning 61 44 61 
Barnehagelærerutdanning 94 101 94 
Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn 47 36 47 
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn 32 39 32 
PPU/PPU-yrkesfag 103 141 103 

 

Kandidatmåltallet er et viktig utgangspunkt når opptaksmål skal fastsettes. Kandidatmåltallene blir 
ytterligere kommentert under den enkelte avdeling/studium. 

 

1.2 Prioriteringer 
Strategisk plan for 2019 2022 peker ut følgende målsettinger for området utdanning: 
 

1) Vi leverer fremragende, samfunnsrelevante og profesjonsrettete utdanninger. 
2) Studieporteføljen vår er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger med høy 

samfunnsrelevans og der vi er spesielt konkurransedyktige. 
3) Etter- og videreutdanningstilbudene våre er videreutviklet og har økt i omfang. 
4) Studiene våre kjennetegnes av studentaktiv undervisning, god oppfølging og hyppige 

tilbakemeldinger underveis i studiet. 
5) Studentene våre opplever vår bruk av digitale læringsressurser og digitale 

undervisningsformer som læringsfremmende. 
6) Vi har et betydelig utdanningssamarbeid med utvalgte nasjonale og internasjonale 

utdanningsinstitusjoner. 

 (Strategisk plan for Høgskolen i Østfold 2019 2022, vedtatt 21.06.2018) 

 
God søkning er ikke alene et vesentlig prinsipp for vekst. Dette må sees i sammenheng med 
høgskolens ambisjoner og posisjonering i neste fireårsperiode, sammen med prioriteringer for vekst 
med utgangspunkt i samfunnsmessige behov. Kandidatmåltallene gitt fra departementet og 
eventuelle satsningsområder fra regjeringen er således viktige indikatorer for vekst. Forslag til 
endringer eller videreføring av studieportefølje og måltall er diskutert med utgangspunkt i 
virksomhetsmålene og definerte veivalg. 
 

                                                           
1 Videreutdanning i akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Det er knyttet et samlet kandidatmåltall for tre av de 
fire studiene (Anestesi-, Intensiv- og Operasjonssykepleie). Studieprogrammene har et omfang på 90 studiepoeng over tre 
semestre, og siste uteksaminering var i 2017, da med 29 kandidater. Neste kull som startet i januar 2018, uteksamineres 
våren 2019. Det registreres derfor ikke noe resultat i 2018.  
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1.3 Høgskolens evne til å dekke samfunnet behov for studieplasser 
Høgskolens bevilgning skal gi det økonomiske grunnlaget for antall studieplasser. Etter omleggingen 
av finansieringen i 2003 benyttes ikke lenger studentmåltall som nasjonalt styringsparameter. Det er 
dermed opp til den enkelte institusjon, innenfor sin ramme, å dimensjonere utdanningene utfra 
søkning, samfunnsmessige behov og praktiske muligheter knyttet til infrastruktur, tilgang på 
praksisplasser og andre eventuelle begrensninger. Det ligger likevel en underliggende forventning om 
at institusjonene forholder seg til et minimumsnivå tilsvarende utgangsposisjonen i 2002 og korrigert 
for tildeling av nye studieplasser/trekk av studieplasser i perioden deretter.   

I 2002 lå det i høgskolens bevilgning en finansiering av minimum 3 551 studenter. Korrigert for nye 
studieplasser og trekk i perioden deretter skal vår bevilgning i 2018 dekke utdanning for minimum  
4 007 studenter. Høsten 2019 vil vi ha 4 072 studieplasser inkludert i bevilgningen. Hvordan dette 
tallet er framkommet, vises i vedlegg 2, Antall studieplasser finansiert gjennom høgskolens 
bevilgning.  

Registrert antall studenter viser at høgskolen faktisk evner å tilby utdanning til et betydelig større 
antall studenter enn minimumskravet. Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall registrerte 
studenter (heltidsekvivalenter) i 2017 og 20182.  

Tabell 2 Antall registrerte studenter i bevilgningsfinansierte studier (heltidsekvivalenter) 

 Antall studenter HTE Endring Endring 

Avdeling 2017 2018 HTE % 

Avdeling for helse og velferd 1 432,00 1 512,75 80,75 5,6 

Avdeling for informasjonsteknologi 598,00 655,50 57,50 9,6 

Avdeling for ingeniørfag 659,00 639,00 -20,00 -3,0 

Avdeling for lærerutdanning 1 307,25 1 433,50 126,25 9,6 

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 1 115,50 1 089,00 -26,50 -2,4 

Akademi for scenekunst 34,00 30,00 -4,00 -11,8 

SUM 5 145,75 5 359,75 209,00 4,1 

Minimumskrav 3 942 4 007   

Internt måltall 4 265 4 510   

Måloppfyllelse internt 120,7 % 118,8 %   

 

Antall studenter fortsetter å øke og er 4,1 % høyere enn i 2017. Tallene viser at vi tilbyr utdanning til 
vel 1 300 studenter (heltidsekvivalenter) utover minimumskravet. Tall fra det studieadministrative 
systemet FS viser at ca. 9 % av studentene bruker lenger tid på studiene enn normert. 

Østfold har et lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet (SSB), derfor er det også viktig at 
høgskolen tilbyr utdanning til flest mulig av de kvalifiserte søkerne. Imidlertid er det et økonomisk 
perspektiv i dette som også må tas med i vurderingen. Et måltall som ligger over minimumskravet 
reduserer den gjennomsnittlige studentprisen. Høgskolen har derfor over tid forsøkt å styre opptak 
slik at det totale studentmåltallet ikke avviker i alt for stor grad fra det som er bygd inn i 
bevilgningen. Når avdelingene likevel takler et høyere studenttall, kan det ses på som et positivt 
uttrykk for effektivitet. Det må også tas hensyn til kvalitetsaspektet når opptaksmålene settes, noe 
som ble forsterket i 2017 ved at departementets nye finansieringsmodell heretter også inkluderer 

                                                           
2 Tallene er eksklusive utvekslingsstudenter og enkeltemnestudenter  disse teller ikke i måltallet. 

1261



Høgskolen i Østfold  Studieportefølje og måltall 2019/2020 

8 
 

kandidatproduksjon i tillegg til studiepoengproduksjon. Det legges 20 % vekt på kandidater, noe som 
innebærer at det også økonomisk er viktig å sikre at studentene fullfører sine gradsstudier.   

 

1.4 Fastsettelse av interne måltall for høsten 2019 
Utlysning av studier og måltall er regulert i Bestemmelser om studieportefølje ved Høgskolen i Østfold 
(fastsatt av styret ved HiØ, 19. juni 2014, revidert av høgskoledirektør og studiedirektør 11.07.2018). 
Vurderinger og diskusjoner i Sak om studieportefølje og måltall for 2018/2019 (styresak 23.11.2017) 
samt relevante tidligere styresaker om studieportefølje er også lagt til grunn. 

Forslag om fastsettelse av måltall for høsten 2019 tar utgangspunkt i de vurderinger som er gjort om 
neste studieårs studieportefølje. Som del av saksforberedelsene er det gjennomført dialogmøter 
med avdelingene/akademiet i oktober 2018, der avdelingenes ønsker og direktørens foreløpige 
vurderinger er presentert. Alle avdelinger har hatt studieportefølje på agendaen i sine respektive 
avdelingsstyrer i 2018, protokoll fra avdelingsstyremøter legges frem som orienteringssak til styret 
fortløpende. For oversikt over datoer for dialogmøter og aktuelle møter i avdelingsstyrene, se 
Referanser bak i dokumentet. 

Beregning av måltall for det enkelte studium er basert på: 

- Opptakstall de siste 3 4 år, eller i et lenger perspektiv der det er relevant 
- Registrerte studenter 01.10.2018 
- Antatt frafall beregnet ut fra opptak i de aktuelle kullene sett i forhold til antall registrerte 

studenter 
- Strategiske vurderinger av igangsetting av studier, trender i søkerutviklingen, nasjonale 

føringer, samt behov og relevans i arbeidslivet 

Siden måltallet brukes i den interne budsjettfordelingen, legges normert studieprogresjon til grunn. 
Det tas i liten grad hensyn til studenter som bruker mer enn normert tid, i samsvar med KDs 
finansieringsmodell. Ettersom grunnbevilgningen er det vesentlige grunnlaget for vår finansiering, vil 
det være økonomisk uforsvarlig å ha en mekanisme i budsjettfordelingsmodellen som honorerer 
avvik fra normert studieprogresjon.  

Hver avdeling er gjennomgått i de påfølgende kapitler 2 7. Status for høst 2018 er et vesentlig 
utgangspunkt for vurdering av måltallene for kommende høst, og framgår av tabeller under de 
enkelte avdelingene. Vedlegg 3, Frafall og forsinkede studieløp, gir en avdelingsvis oversikt over 
utviklingen pr. studium i forhold til antall studenter som er i forsinkede løp, sum opptak i de aktuelle 
årene og prosentvis frafall. Vedlegg 1, Studentmåltall 2019 Bevilgningsfinansierte studier, gir en 
samlet oversikt over forslag til opptaksmål og studentmåltall i 2019.  

Forslag til vedtak:  

Høgskolestyret vedtar forslag til studieportefølje, opptaksmål og studentmåltall for studieåret 
2019/2020, i henhold til «Utredning om bevilgningsfinansiert studieportefølje og måltall for 
studieåret 2019/2020» og oppsummert i utredningens vedlegg 1, Studentmåltall 2019,  
bevilgningsfinansierte studier. I tillegg fattes spesifikke vedtak pr. studium, der det er relevant.  
Se avdelingsvis oppsummering. 
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2 Akademi for scenekunst (ASc) 
 

Akademi for scenekunst har nå to bachelorprogram og to masterprogram i sin studieportefølje. 
Akademiets langtidsplan for studieportefølje ble behandlet i seksjonsstyremøte 02.11.2017, og det er 
fortsatt dette vedtaket som ligger til grunn for akademiets foreslåtte studieportefølje 2019/2020. 

For å realisere oppstart av ny MA in Performance ga styret sin tilslutning til et nytt intervall for 
opptak til bachelorstudiene (Sak 52/17, 23.11.2017). Bachelorstudiene tones ned med opptak hvert 
tredje år, til fordel for en sterkere satsning på kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning på master- 
og doktorgradsnivå. Over tid er det forventet at kandidatproduksjonen blir mer jevnt fordelt med 
overgangen til flere masterstudenter da studietiden for disse er to år.  

Tabell 3 Akademi for Scenekunst 01.10.2018 

  Opptaks- 
Opptatt 

totalt Reg. Måltall  Reg.  

Studium mål 2018 2018 10.2017 2018 10.2018 Avvik 

BA i scenografi 0 0 11,0 

15 

6,0 

0 BA i skuespill 0 0 17,0 9,0 

MA in Performance  5 6 - 5 6,0 1 

MA in Scenography 5 3 6,0 10 9,0 -1 

SUM 10 9 34,0 30 30,0 0 
Studier med opptaksmål og opptatte studenter (antall personer) samt totalt måltall og antall registrerte studenter 
(heltidsekvivalenter) i DBH pr. 01.10.2018. Antall registrerte studenter omfatter også studenter som ikke følger normert 
studieprogresjon. Avvik viser forholdet mellom måltall og antall registrerte studenter. 

MA in Scenography har to kull i studieløp høsten 2018, øvrige utdanninger har kun ett aktivt kull i 
studieløp studieåret 2018/2019. Alle utdanningene ligger i samme finansieringskategori. Pr. 
01.10.2018 er det registrert ni nye studenter til ti studieplasser på masternivå. Akademiet fyller 
aktivitetsmålet for 2018 med 15 aktive studenter i bachelorprogram og 30 studenter totalt i 
gradsutdanninger.  

 

2.1 Bachelorstudier 
Bachelorstudier i scenografi og skuespill har de senere årene vært dimensjonert for to aktive kull pr. 
utdanning, med parallelt opptak til begge utdanninger. Utdanningskapasiteten ved 
scenekunstutdanningene er begrenset. Det har jevnt over vært god søkning til studiene, med størst 
interesse for BA i skuespill. Opptaket er basert på opptaksprøver. Siste opptakspause etter ordinær 
rullering var i 2017/2018. Som følge av endring i studieporteføljen ble bachelorstudiene heller ikke 
utlyst for opptak i 2018/2019, men skal lyses ut for opptak i 2019/2020.  

I et nytt intervall vil det tas opp noen flere studenter pr kull til bachelorutdanningene. I 2016 var det 
309 søkere fra 52 land til totalt 14 studieplasser. Måltallet for bachelorstudiene ble redusert for 2018 
som følge av kun ett kull i studieløp. Disse er avgangsstudenter våren 2019, og Akademiet vil fortsatt 
kun ha ett kull i studieløp ved nytt opptak 2019/2020. Måltallet økes forsiktig da intervallendringen 
må kompenseres med et noe høyere opptak enn ved tidligere frekvenser, både fordi kapasiteten 
øker noe når det kun er ett kull i studieløp og for at det totale måltallet for akademiet skal være 
stabilt sett i sammenheng med masterutdanningene.  
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 Opptaksmål: 19 studenter totalt for begge bachelorprogram 
 Måltall: økes fra 15 til 19 heltidsekvivalenter (ett kull i studieløp). 

 

2.2 Masterstudier 
Normert studietid for begge masterprogram er to år, med opptak annethvert år. Måltallsfordelingen 
mellom masterprogrammene er veiledende, både søkermønster, oppdragsgivere/prosjekter og faglig 
kapasitet vil ha betydning for fordeling av studenter på de ulike programmene. Rammen for begge 
masterprogram er totalt 10 heltidsekvivalenter, fordelt på de to utdanningene. 

 

2.2.3 MA in Performance 
Master in Performance ble akkreditert av NOKUT 14.11.2017 og igangsatt høst 2018. Det er registrert 
seks studenter ved første opptak. Totalt var det 43 søkere. Neste oppstart vil være høsten 2020. 

 Opptaksmål: 0 
 Måltall: Justeres fra 5 til 6 heltidsekvivalenter, basert på faktisk fordeling i årets opptak 

 

2.2.4 MA in Scenography 
Første kull av Master in Scenography startet januar 2015, og ble inkludert i høgskolens måltall fra 
20173 med en planlagt intervall på opptak annethvert år. For å få til gode synergieffekter mellom de 
to masterstudiene, ble også oppstartstidspunktet for MA in Scenography endret fra januar til august 
f.o.m. høst 2018. Dermed har vi dette studieåret et halvt års overlapp mellom kull 2017 og 2018. 
Neste oppstart er planlagt høsten 2020. 

Det er registrert tre studenter i årets opptak. Totalt var det 22 søkere. Etter gjennomføring av to kull i 
utdanningen er det naturlig å foreta en evaluering av studieprogrammet våren 2019. Hovedsakelig 
bør dette foregå med bakgrunn i erfaringer fra uteksaminerte kull sett opp mot rammer og 
muligheter som følger av NOKUT-akkrediteringen. Det er også viktig å undersøke synergimuligheter 
mellom begge masterprogram som nå gjennomføres parallelt. Akademiet vil selv ta initiativ til 
evalueringen som gjennomføres i samarbeid med studiedirektøren. Evalueringen gjennomføres i 
rimelig tid før utlysning av neste kull i utdanningen.  

 Opptaksmål: 0 
 Måltall: Reduseres fra 10 til 3 heltidsekvivalenter fordi  

a) det kun er ett aktivt kull i utdanningen fra 2019   
b) årets opptak viser faktisk fordeling på tre studenter i kull 2018 

 

                                                           
3 Oppstart av første kull våren 2015 ble finansiert med strategiske midler. I statsbudsjettet for 2016 fikk 
høgskolen tildelt fem øremerkede nye studieplasser til MA i Scenography. Disse ble inkludert i høgskolens 
bevilgning som måltall for nytt kull i 2017.    
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2.3 Oppsummering ASc 
 

Forslag til vedtak: 

 Bachelorstudium i scenografi lyses ut for opptak studieåret 2019/2020.  
 Bachelorstudium i skuespill lyses ut for opptak studieåret 2019/2020.  
 Master in Scenography lyses ikke ut for opptak studieåret 2019/2020. 
 Master in Performance lyses ikke ut for opptak studieåret 2019/2020.  

 

2.3.1 ASc  opptaksmål og måltall 2019/2020 
Opptaksmålet øker med opptak til begge bachelorprogram, måltallet til BA-utdanningene er knyttet 
til dette ene kullet (2019). Opptak og måltall i BA-studiene er noe høyere enn normalt, akademiet 
kompenserer et endret intervall for opptak (hvert tredje år) med et noe høyere opptak. 

Måltall til MA-utdanninger reduseres noe fordi ett kull i MA Scenography uteksamineres desember 
2018. Da gjenstår totalt ni studenter i MA-utdanning i 2019, tallet er identisk med opptak til studiene 
høsten 2018.  

Tabell 4 Oppsummert forslag Akademiet 2019 

  
Opptatt 

totalt Opptaks- Reg. Måltall  Måltall Endring 

Studium 2018 mål 2019 10.2018 2018 2019 Måltall 

BA i scenografi - 
19 

6,0 
15 19 4 

BA i skuespill - 9,0 

MA in Performance (heltid) 6 0 6,0 5 6 1 

MA in Scenography (heltid) 3 0 9,0 10 3 -7 

SUM  9 19 30,0 30 28 -2 
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3 Avdeling for helse og velferd (HV) 
 
Avdelingsstyret behandlet sak om studieportefølje og måltall 23. oktober 2018. Sammenlignet med 
inneværende studieår er det ikke foreslått store endringer i avdelingens studietilbud for 2019.  

Tabell 5 Avdeling HV 01.10.2018  

  Opptaks- 
Opptatt 

totalt Reg. Måltall  Reg.  

Studium mål 2018 2018 10.2017 2018 10.2018 Avvik 

BA i sykepleie heltid 200 252 572,0 560 612 52 

BA i vernepleie heltid 90 116 207,0 220 252 32 

BA i vernepleie deltid   30,0 25 27,75 2,75 

BA i barnevern 50 59 163,0 160 161 1 

BA i sosialt arbeid 50 58 169,0 160 169 9 

BA i arbeids- og velferdsfag 40 49 129,0 120 136 16 

AAIO4  40 39,0 40 39 -1 
Vold i nære relasjoner/Tiltak mot 
seksuelle overgrep mot barn  
videreutdanninger 30 34 13,5 15 17 2 
MA i avansert sykepleie ved kronisk 
sykdom (deltid) 20 7 14,0 20 14 -6 
MA i psykososialt arbeid  helse- og 
sosialfaglig yrkespraksis (deltid) 20 32 34,0 25 36,5 11,5 
MA i samordning av helse- og velf.tj. 
(deltid) 20 28 45,5 35 47 12 
Studieprogram med aktivitet som ikke 
har måltall i perioden   16,0  1,5 1,5 

SUM 520 675 1 432,0 1 380 1 512,75 132,75 
Studier med opptaksmål og opptatte studenter (antall personer) samt totalt måltall og antall registrerte studenter 
(heltidsekvivalenter) i DBH pr. 01.10.2018. Antall registrerte studenter omfatter også studenter som ikke følger normert 
studieprogresjon. Avvik viser forholdet mellom måltall og antall registrerte studenter. 

Avdelingen fikk tildelt 10 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2018. Plassene er øremerket 
BA i sykepleie, se omtale under pkt. 3.1.1 Bachelorstudium i sykepleie. 

Det totale opptaket ved avdelingen er stabilt høyt. Alle studier, med unntak av MA i avansert 
sykepleie ved kronisk sykdom, har nådd opptaksmål for 2018. Der det totale opptaket viste en 
reduksjon i 2017 grunnet manglende opptak til AAIO og BA vernepleie deltid, viser opptaket 2018 en 
økning sammenlignet med 2017. I 2018 er det registrert 155 flere studenter enn opptaksmål. Det er 
foretatt et svært høyt opptak til BA sykepleie og planlagt økning i BA vernepleie heltid for å 
kompensere for manglende deltidsutdanning. Videre var det opptak til AAIO våren 2018 som 
inkluderes i møtt-tallene.  

I henhold til vedlegg 3, Frafall og forsinkede studieløp, er det få studenter i bachelorprogrammene 
som ikke følger normert progresjon. Gjennomsnittlig frafall i masterstudiene er relativt høyt, mens 
frafallet må sies å være relativt lavt med unntak av BA vernepleie deltid og MA psykososialt arbeid  
helse- og sosialfaglig yrkespraksis, se pkt. 3.1.2 og 3.3.2.  

                                                           
4 AAIO = Akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Oppstart januar 2018, dermed ikke inkludert som 
opptaksmål for høsten 2018. 
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3.1 Bachelorstudier 
Rammeplanstyrte bachelorutdanninger ved avdelingen vil bli endret fra og med studieåret 
2020/2021, som resultat av ny rammeplan og Nasjonale retningslinjer for helse- og 
sosialfagutdanningene (RETHOS). https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-
utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/ 

For den eksisterende studieporteføljen ved Avd. HV gjelder dette sykepleie, vernepleie, barnevern og 
sosialt arbeid, samt bioingeniørutdanningen ved Avd. IR. Nasjonale retningslinjer for nye utdanninger 
har vært på høring og vedtak er varslet i desember 2018. Siste opptak etter eksisterende 
rammeplaner foretas i 2019/2020. 

 

3.1.1 Bachelorstudium i sykepleie 
Kandidatmåltall for sykepleierutdanningen er 109 uteksaminerte kandidater. Foreløpig resultat i 
2018 viser at 145 kandidater har fullført utdanningen. 

Sykepleie heltid  
Avdelingen har tidligere økt opptak på heltidsutdanningen, som et korrektiv til manglende 
deltidstilbud i samme periode. Høgskolen tilført ti nye øremerkede studieplasser til BA i sykepleie fra 
høsten 2018, dvs. at det formelle opptaksmålet igjen er på 200 studenter5. Totalt er det registrert 
252 studenter til 200 studieplasser.  

Det er fremdeles stort behov for flere sykepleiere. Søkertallene til sykepleierutdanningen er svært 
gode, men et viktig premiss for størrelsen på opptaket er tilgangen på praksisplasser. Avdelingen har 
i brev fra Kunnskapsdepartementet fått dispensasjon til å utvide arenaer for praksis knyttet til 
kirurgisk og medisinsk sykepleie, hvor KD også peker på viktigheten av å prøve ut nye modeller for 
praksisstudier med tanke på å imøtekomme kommunenes behov for tilgang på kompetent personell. 
Dispensasjonen gjelder med virkning fra studieåret 2018/2019 og frem til utdanning etter ny 
rammeplan og nasjonale retningslinjer trår i kraft fra 2020/2021 (Brev fra Kunnskapsdepartementet, 
datert 30.08.2018). 

Regjeringen har besluttet å innføre karakterkrav i norsk og matematikk for opptak til 
sykepleierutdanningen f.o.m. studieåret 2019/2020. Det er usikkert hvordan dette vil slå ut i 
rekrutteringen på sikt, men foreløpig viser søkermønsteret at det fortsatt står 1100 søkere på 
venteliste til studiet etter avsluttet opptak 2018, noe som indikerer at opptakstallet fortsatt vil være 
stabilt høyt.  

                                                           
5 I supplerende tildelingsbrev fra departementet (23.06.2016) fikk høgskolen tildelt 10 nye, strategiske 
studieplasser øremerket IKT/Helse. Høgskolestyret vedtok 25.08.2016 øremerking av plassene til sykepleie, 
først med mulighet for å øke opptaket i BA sykepleie med 10 plasser i 2016/2017. Det fremgår også av vedtaket 
at plassene deretter skulle omfordeles til Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom ved oppstart 
av dette studiet. Det formelle opptaksmålet til BA sykepleie økte dermed fra 190 til 200 for en begrenset 
periode høsten 2016, men ble redusert til 190 igjen studieåret 2017/2018.  
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Som følge av økt opptaksmål i 2016 og 2018 og generelt økt opptak i 2016, 2017 og 2018 vil dette gi 
en betydelig økning i måltallet. 

 

 Opptaksmål: videreføres med 200  
 Måltall: økes fra 550 til 615 

 
Sykepleie deltid (fire år) 
Sykepleie deltid ble sist startet opp i 2012, dette kullet ble uteksaminert våren 2016. Det er ingen 
studenter registrert på utdanningen pr i dag. Avdelingen har hatt en løpende vurdering av nytt 
opptak til deltidsutdanningen for 2017 og 2018, og har nå konkludert med at det ikke er 
hensiktsmessig å starte opp ny deltidsutdanning før det er gjort erfaringer med reviderte 
studieprogram som trer i kraft fra studieåret 2020/2021 (RETHOS).   

 

3.1.2 Bachelorstudium i vernepleie 
Departementet har beregnet et kandidatmåltall for vernepleierutdanningen på 61 uteksaminerte 
kandidater. I 2018 er det foreløpig registrert 44 kandidater. Kandidatmåltallet ble nådd i 2016 og 
2017, men som styret tidligere er orientert om vil avdelingen ha utfordringer med å nå 
kandidatmåltallet i 2018, hovedsakelig pga. manglende opptak til deltidsutdanningen. 

Vernepleie deltid 
Normert tid for deltidsutdanningen er fire studieår. Avdelingen har tidligere varslet planlagt opptak 
for deltidsutdanningen annethvert år. Senere har avdelingsstyret anbefalt at deltidsutdanningen kun 
lyses ut for opptak hvert fjerde studieår, og at man vrir virksomheten med økt opptak til 
heltidsutdanningen for å imøtekomme departementets krav til kandidatmåltall. Avdelingen har også 
konkludert med at det ikke er hensiktsmessig å starte opp ny deltidsutdanning før det er gjort 
erfaringer med reviderte studieprogram som trer i kraft fra studieåret 2020/2021 (RETHOS). 

Siste opptak var i 2016, i dette kullet er det nå registrert 37 aktive studenter av et opptak på 47. 
Dette kullet er fortsatt aktivt i 2019/2020.  

 Opptaksmål: 0 
 Måltall: videreføres med 25 heltidsekvivalenter 

 

Vernepleie heltid 
Opptakspausen for BA vernepleie deltid i 2014 og 2015 ble kompensert ved et høyere opptaksmål på 
heltid i samme periode. Denne økningen ga positivt utslag på antall uteksaminerte kandidater i 2017.  

Opptaksmålet for 2018 ble økt med 25 plasser for fortsatt kompensasjon for manglende utlysning av 
deltidsutdanning. Det er nå registrert et opptak på 116 studenter til 90 studieplasser. Etter 
hovedopptak er det fortsatt solid venteliste til studiet. Avdelingen har ikke foreslått ytterligere 
økning i opptaksmål. Korrigert for et frafall på 10 prosent økes fortsatt måltallet som konsekvens av 
økt opptaksmål 2018 og videreføring av det økte opptaksmålet for 2019.   
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 Opptaksmål: videreføres med 90 studieplasser 
 Måltall: økes fra 220 til 260 

 

3.1.3 Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag 
Arbeids- og velferdsfag er ikke rammeplanstyrt og dermed ikke formelt omfattet av den nasjonale 
revisjonen av bachelorstudier knyttet til fagfeltet helse- og sosialfag (RETHOS). Opptakstallene er 
stabile, det er registrert 50 nye studenter i utdanningen både i 2017 og 2018. Opptaket begrenses 
ikke av behovet for praksisplasser. Avdelingen foreslår selv å videreføre dagens opptaksmål. 
Måltallet økes primært som et resultat av høyt opptak de senere årene. 

 Opptaksmål: videreføres med 40 
 Måltall: økes fra 120 til 130 

 

3.1.4 Bachelorstudium i barnevern 
Opptaket begrenses bl.a. av muligheter i praksisfeltet. Det er tatt opp 60 studenter til 50 
studieplasser. Direktøren støtter avdelingens forslag om å videreføre opptaksmålet uendret for 
2019/2020. Måltallet ble økt med 20 heltidsekvivalenter fra 2017 til 2018, som resultat av høyt 
opptak to år på rad og stabilt lavt frafall over to år. Beregnet frafall for aktive kull har imidlertid økt 
og det legges nå til grunn et gjennomsnittlig frafall på 11,5 prosent, dvs. at måltallsberegningen har 
vært noe optimistisk og bør justeres. 

 Opptaksmål: videreføres med 50 
 Måltall: reduseres fra 160 til 150 

 

3.1.5 Bachelorstudium i sosialt arbeid 
Perioden 2014 2018 viser et stabilt opptak på mellom 55 og 65 studenter. Det er 440 søkere på 
venteliste etter avsluttet opptak 2018. Opptaket begrenses bl.a. av muligheter i praksisfeltet. 
Direktøren støtter avdelingens forslag om å videreføre opptaksmålet uendret for 2019/2020. Det er 
ingen forhold ved utdanningen som tilsier endring i måltall for 2019.  

 Opptaksmål: videreføres med 50 
 Måltall: videreføres med 160 

 

3.2 Videreutdanninger 

3.2.1 «AAIO» 
Akuttsykepleie, Anestesisykepleie, Intensivsykepleie og Operasjonssykepleie  
(videreutdanninger på 90 studiepoeng) 
For studieåret 2018/2019 er det satt et samlet kandidatmåltall på 20 for tre6 av disse fire 

                                                           
6 Akuttsykepleie er ikke rammeplanstyrt, men er lagt inn i samme organisering som øvrige 
spesialistsykepleiestudier ved Avd. HV, omtales under benevningen AAIO og opptaksmål/måltall er felles. 
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utdanningene: Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Utdanningen gis på heltid over tre 
semester. Det er til enhver tid kun ett kull i studieløp og det er normalt ikke frafall i studiene, bl.a. 
fordi flere studenter får finansiert utdanningen fra arbeidsgiver. I 2017 er kandidatmåltallet nådd 
med 29 ferdige kandidater, neste kull uteksamineres våren 2019 og det registreres derfor ikke 
kandidater i 2018. Kandidatmåltallet er også videreført for 2019. 

Inneværende kull startet våren 2018 (januar) og er ferdige våren 2019. Det skal dermed utlyses nye 
kull for høsten 2019. Det gis et samlet opptaks- og studentmåltall for utdanningene, søkergrunnlag 
og samfunnsmessige behov bl.a. definert av praksisfeltet regulerer fordeling av studenter på de fire 
utdanningene.  

 Opptaksmål: Videreføres med 40 studieplasser for studiestart høst 2019 
 Måltall: Videreføres med 40 studieplasser for 2019/2020 

 

3.2.2 Vold i nære relasjoner / Tiltak mot seksuelle overgrep 
Det er alternerende opptak mellom de to videreutdanningene Vold i nære relasjoner (30 
studiepoeng) og Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn (30 studiepoeng). Begge studiene 
gjennomføres på deltid.  

Høsten 2019 er det Vold i nære relasjoner som lyses ut. Videreutdanningen Vold i nære relasjoner 
hadde et opptak på 27 studenter i 2017. Tiltak mot seksuelle overgrep viser et opptak på 34 
studenter i 2018, 59 søkere var registrert på venteliste etter avsluttet opptak. Avdelingen kan vise til 
høy fullføringsgrad for studiene og foreslår en økning av opptaksmål fra 30 til 35 studenter. Forslaget 
støttes av direktøren.    

 Opptaksmål: økes fra 30 til 35 studieplasser 
 Måltall: økes fra 15 til 17,5 heltidsekvivalenter 

 

3.2.3 Psykisk helsearbeid  
Avdelingen reetablerte videreutdanningen i psykisk helsearbeid (60 studiepoeng) fra studieåret 
2016/2017, etter opptakspause på fire år. Videreutdanningen er rammeplanstyrt, og organisert som 
deltidsutdanning over to år. Begrunnelsen for opptaket i 2016 var etterspørsel fra praksisfeltet og at 
avdelingen så at studenter i MA psykososialt arbeid avsluttet sine studier etter å ha oppnådd 
kompetanse tilsvarende videreutdanningen i psykisk helsearbeid, dermed var det ønske om å 
kanalisere disse studentene til videreutdanning, med alternerende opptak mellom master og 
videreutdanning.   

Avdelingen er oppmerksom på at det fortsatt er etterspørsel etter denne utdanningen fra 
praksisfeltet, men påpeker at det er behov for å revidere studieplanen for videreutdanningen. Dette 
arbeidet er ikke igangsatt, avdelingen vil prioritere opptak til MA psykososialt arbeid i 2019, se pkt. 
3.3.2. I styresak 52/17 anmoder direktøren avdelingen om en avklaring på status for videreutdanning 
i psykisk helsearbeid på kort og lang sikt. Avdelingen har foreløpig rapportert at videreutdanningen i 
psykisk helsearbeid fortsatt kan være aktuell som et framtidig studietilbud etter ny totalvurdering av 
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avdelingens studieportefølje og med en fortsatt etterspørsel fra praksisfeltet (avdelingsstyret, sak 
18/00513-58, 23.10.2018).  

 

3.3 Masterstudier 

For studieåret 2019/2020 ønsker avdelingen fortsatt å lyse ut tre masterstudier parallelt: 

1. Avansert sykepleie ved kronisk sykdom (disiplinbasert) 
2. Psykososialt arbeid  helse- og sosialfaglig yrkespraksis (erfaringsbasert) 
3. Samordning av helse- og velferdstjenester (erfaringsbasert) 

For å kvalifisere til opptak til erfaringsbaserte studier kreves relevant erfaring i et visst omfang i 
tillegg til definert utdanning, mens søkere er kvalifisert til disiplinbasert studium direkte fra definert 
bachelorgrad. Det er viktig for høgskolen å opprettholde studietilbud på høyere grad til begge 
målgrupper  både studenter med og uten relevant arbeidserfaring. Direktøren definerte derfor et 
nøkternt opptaksmål for alle tre masterutdanninger i 2017/2018 og 2018/2019, slik at avdelingen 
kunne realisere tilbud om opptak til alle tre masterutdanninger. Det er ikke registrert søkere på 
venteliste til masterutdanningene. 

 

3.3.1 Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom 
MA i avansert sykepleie ved kronisk sykdom ble akkreditert av NOKUT juli 2016, og er akkreditert 
som både heltids- og deltidsutdanning. Strategien har vært å lyse ut studiet på deltid hvert år, slik at 
man etter tre år vil kunne lyse ut studiet som både heltids- og deltidsutdanning, med samkjøring i 
alle emner. Det har vært opptak til studiet i 2017 og 2018. Opptaket i 2018 har imidlertid vært svakt 
og avdelingen foreslår nå en ny strategi for utlysning i 2019 med utlysning kun på heltid.  

Første opptak til studiet resulterte i et møtt-tall på 28 studenter (2017), mens andre opptak viser et 
resultat på kun syv studenter pr 01.10.2018. Det er fortsatt for tidlig å si noe om statistisk frafall i 
studiet, men i det første kullet er det registrert 20 studenter (av 28).  

Interessen for studiet blant førsteprioritetssøkere har vært noe lavere i 2018 enn i 2017. Nedgangen i 
antall førsteprioritetssøkere fra 2018 til 2017 har allikevel ikke vært så stor at det indikerte grunnlag 
for å trekke studiet fra opptak, i 2018 er det registrert 38 førsteprioritetssøkere mot 47 i 2017 
(Trendar i søkjarutviklinga 2018). Møtt-tallet kan også ha sammenheng med søkernes 
arbeidssituasjon eller hvorvidt utdanningen gir økonomisk uttelling ved arbeidsplass, eventuelt også 
mulighet for permisjon til studier m.m.  

Å etablere nye utdanninger er sårbart i en oppstartsfase, og avhengig av rekrutteringsanalyser og 
målrettet markedsføring. Høgskolen har ikke evnet å rekruttere studenter til deltidsutdanningen 
direkte fra bachelorutdanning i sykepleie. Disse kandidatene utgjør en viktig målgruppe for 
studieprogrammet. Avdelingen foreslår nå at masterstudiet lyses ut med heltidsorganisering for 
2019, for å muliggjøre rekruttering direkte fra avdelingens bachelorutdanning som bygger opp under 
et femårig løp. Det foreslås samtidig at utdanningen ikke lyses ut på deltid for 2019, bl.a. for ikke å 
binde en ny oppstart med for få studenter. Utdanningen er samlingsbasert og det vil fortsatt være 
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mulig å følge utdanningen med 50 % progresjon. Avdelingen har selv anslått at nedre grense for 
igangsetting av heltidsstudiet må være 15 studenter for å opprettholde et godt læringsmiljø. Således 
er kull 2018 ivaretatt ved at undervisning samkjøres med emner fra kull 2017 etter endring i 
studiemodell.  

Direktøren støtter seg til avdelingens forslag, og vektlegger betydningen av å kunne tilby helhetlige 
studieløp fra bachelor til master. Viktigheten av å opprettholde et studietilbud på masternivå 
innenfor fagområdet sykepleie som senere eventuelt kan tilpasses til en ny nasjonal mastergrad 
innenfor allmennsykepleie, har også vært utslagsgivende for vurderingen. Helsedirektoratet har 
vurdert hvordan man bør sikre at behovet for avansert breddekompetanse blir ivaretatt i fremtiden 
og foreslår bl.a. at det opprettes to nye masterutdanninger, hvorav en master i allmensykepleie 
rettet mot voksne og eldre pasienter. Dette er gjort med utgangspunkt i eksisterende 
masterutdanninger innenfor avansert klinisk sykepleie (AKS):  

«Formålet med å foreslå to AKS-utdanninger er at de skal bidra til å standardisere 
omfang, innhold og oppbygging av mastergraden. En slik standardisert oppbygging vil 
være førende for hvordan utdanningsinstitusjonene skal utforme sine utdanningstilbud, 
og vil være viktig for tjenestene for at de skal kunne vite hvilken sluttkompetanse en 
sykepleier med mastergrad i AKS har. Det vil også være av betydning for sykepleiere som 
vurderer å ta en slik utdanning at det er to standardiserte mastergradsutdanninger, og 
ikke ulike varianter på ulike universiteter og høgskoler» (Helsedirektoratet 2017, s. 42). 

Når Avansert sykepleie ved kronisk sykdom foreslås utlyst som heltidsutdanning i 2019, presiseres 
det samtidig at studiet fortsatt må markedsføres overfor ulike målgrupper, både yrkesaktive søkere 
og nyutdannede kandidater. Studiets praktiske organisering må fremgå tydelig i markedsføringen slik 
at søkergruppene kan vurdere sin mulighet for å følge studiet parallelt med et yrkesliv i 
helsesektoren. Høgskolen har foreløpig få erfaringer i opptaket som tilsier hvor mange tilbud om 
opptak som må gis for å oppnå et møtt-tall på 15 i denne utdanningen. En eventuell vurdering av 
trekk foretas i samråd mellom dekan og studiedirektør når tall på kvalifiserte søkere foreligger våren 
2019. 

Ved etablering av studiet ble det tatt høyde for opptrapping av kull i utdanningen, primært ved å ikke 
lyse ut videreutdanninger7. For å realisere oppstart av utdanningen omdisponerte avdelingen 
studieplasser fra videreutdanningen Akuttgeriatri. I tillegg ble 10 nye strategiske og øremerkede 
studieplasser tildelt Avd. HV og sykepleierutdanningen høsten 2016. For ny utlysning 2019 må 
imidlertid måltallsberegningen ligge lavere enn opptaksmålet, basert på erfaringstall så langt, 
samtidig som måltallsberegningen for deltidsutdanningen reduseres som følge av årets opptak.  

Deltidsutdanning (kull 2017 og 2018) 

 Opptaksmål: 0 
 Måltall: Reduseres fra 20 til 10 heltidsekvivalenter 

 

 

                                                           
7 20 studieplasser på deltid over fire år tilsvarer 80 studieplasser i full skala, dvs. 40 heltidsekvivalenter. 
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Heltidsutdanning (kull 2019) 

 Opptaksmål: 20 studenter (heltid). En nedre grense på 15 studenter vurderes som forsvarlig 
for igangsetting.  

 Måltall: 15 heltidsekvivalenter, basert på nedre grense for igangsetting og erfaringer fra årets 
opptak.  
 

3.3.2 Masterstudium i psykososialt arbeid  helse- og sosialfaglig yrkespraksis  
MA i psykososialt arbeid tilbys som deltidsutdanning over fire år. Se også omtale i pkt. 3.2.3 
Videreutdanning i psykisk helsearbeid. Det har totalt vært opptak til fem kull i utdanningen (2012, 
2014, 2015, 2017 og 2018). Første kull innenfor normert8 studieprogresjon ble uteksaminert våren 
2016, totalt har 24 kandidater fullført masterutdanningen i perioden 2014 2018.  

Opprinnelig var det planlagt opptak annethvert år, men med styrets godkjenning ble det foretatt et 
ekstraordinært9 opptak for studieåret 2015/2016. Deretter har det vært løpende vurdering av 
opptaksintervall mellom dette og øvrige masterportefølje samt videreutdanningen i psykisk 
helsearbeid. Studiet rekrutterer godt, men har utfordringer med gjennomstrømming og frafall, med 
gjennomsnittlig frafall på 35 prosent. Avdelingen har forklart dette med at studenter avslutter etter å 
ha gjennomført emner tilsvarende videreutdanning i psykisk helsearbeid (60 studiepoeng).  

Avdelingen har foreslått at MA i psykososialt arbeid også skal lyses ut for opptak studieåret 
2019/2020. I likhet med inneværende studieår vil det da være tre kull i studieløp (2017, 2018 og 
2019). Det er ikke foreslått økning i opptaksmål for neste studieår, opptaket bør fortsatt ligge noe 
over opptaksmål for å kompensere for høyt frafall i utdanningen. Det er tatt opp 32 studenter til 20 
studieplasser både i 2017 og 2018. Selv om avdelingen velger å gå bort fra opprinnelig ordning med 
utlysning av studieprogrammet annethvert år, mener direktøren at måltallet ikke bør økes før 
utdanningen viser bærekraft ved en høyere andel fullførte kandidater. Måltallet videreføres uendret 
på tross av vesentlig høyere opptak enn opptaksmål to år på rad.  

 Opptaksmål: videreføres med 20 studieplasser 
 Måltall: videreføres med 25 heltidsekvivalenter  

 

3.3.3 Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester   
MA i samordning av helse- og velferdstjenester10 har vært utlyst for opptak hvert år siden oppstart 
studieåret 2008/2009 og utdanningen markerer 10-årsjubileum i 2018. 

Opptaket har vært stabilt mellom 22 24 studenter i perioden 2012 2016. I 2017 og 2018 er det 
registrert et opptak på hhv 30 og 28. Avdelingen foreslår et fortsatt opptaksmål på 20. Det har vært 
store variasjoner i frafall mellom de ulike kullene, det gjennomsnittlige frafallet for aktive kull er på 
15,5 prosent og noe redusert fra tidligere. De siste fem årene (2014 2018) er det registrert 51 

                                                           
8 I MA psykososialt arbeid har det vært mulig å følge et avkortet studieløp, dersom studenten har relevant 
videreutdanning som kan innpasses.   
9 I avdelingens langtidsplan var det planlagt opptak til MA sykepleie, men denne ble ikke akkreditert tidsnok for 
utlysning/opptak høsten 2015. Avdelingen valgte dermed å lyse ut MA psykososialt arbeid to år på rad. 
10 MA i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren endret i 2017/2018 navn til MA i samordning av helse- 
og velferdstjenester. 
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kandidater som har fullført studieprogrammet. Måltallet øker noe som resultat av høyere opptak og 
redusert frafall. 

 Opptaksmål: videreføres med 20 studieplasser 
 Måltall: økes fra 35 til 40 heltidsekvivalenter 

 

3.4 Oppsummering HV 
 

Forslag til vedtak: 

 Bachelorstudium i vernepleie deltid og Bachelorstudium i sykepleie deltid lyses ikke ut 
for opptak studieåret 2019/2020. 

 Psykisk helsearbeid, videreutdanning (60 studiepoeng), lyses ikke ut for opptak 
studieåret 2019/2020.  

 Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom lyses ut for opptak som 
heltidsutdanning studieåret 2019/2020. 

 Både Masterstudium i psykososialt arbeid  helse- og sosialfaglig yrkespraksis og 
Masterstudium i samordning av helse og velferdstjenester lyses ut for opptak 
studieåret 2019/2020 (deltid). 
 

3.4.1 HV  opptaksmål og måltall 2019/2020 

Totalt opptaksmål for 2019 (565) viser en lavere aktivitet enn totalt antall møtt pr. 01.10.2018. 
Opptaksmålet er økt med 45 studenter fra 2018. Differansen skyldes hovedsakelig at opptaksmål for 
AAIO ikke inngikk i opptaksmål for høst 2018, dermed er totalt opptaksmål for 2019 på nivå med 
2018. 

Totalt måltall øker med 107,5 heltidsekvivalenter. Økningen er primært knyttet til korrigering etter 
store opptak og opptrapping av nye studieplasser innenfor bachelorutdanninger, spesielt sykepleie 
og vernepleie hvor det også er knyttet kandidatmåltall.  
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Tabell 6 Oppsummert forslag HV 2019 

  
Opptatt 

totalt Opptaksmål Reg. Måltall Måltall Endring 

Studium 10.2018 høst 2019 10.2018 2018 2019 
måltall 

 

BA i sykepleie heltid 252 200 612 560 615 55 

BA i vernepleie heltid 116 90 252 220 260 40 

BA i vernepleie deltid 4 år - 0 27,75 25 25 0 

BA i barnevern 59 50 161 160 150 -10 

BA i sosialt arbeid 58 50 169 160 160 0 

BA i arbeids- og velferdsfag 49 40 136 120 130 10 

AAIO 40 40 39 40 40 0 
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn/ 
Vold i nære relasjoner. 
(alternerende videreutdanninger, deltid) 34 35 17 15 17,5 2,5 
MA i avansert sykepleie ved kronisk 
sykdom, heltid 2 år - 20 - - 15 15 
MA i avansert sykepleie ved kronisk 
sykdom, deltid 4 år 7 0 14 20 10 -10 
MA i samordning av helse- og velf.tj.,  
deltid 4 år 32 20 36,5 35 40 5 
MA i psykososialt arbeid i helse- og 
sosialsektoren, deltid 4 år 28 20 47 25 25 0 
Studieprogram med aktivitet, men uten 
måltall i perioden - - 1,5 - - 0 

SUM avdeling 675 565 1 512,75 1 380 1 487,5 107,5 
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4 Avdeling for informasjonsteknologi (IT) 
 

Avdelingsstyret har behandlet studieporteføljen som del av årsplanen i møte 08.03.2018 
(avdelingsstyresak 17/02030-15). Det er ikke foreslått endringer i studieporteføljen for 2019/2020.  
 
Før studieåret 2018/2019 ble det åpnet for utlysning direkte til 2. studieår på utvalgte 
bachelorprogram. Kravet til disse søkerne var at alle 60 studiepoeng fra 1. studieår skulle være 
bestått (her årsstudium i informasjonsteknologi). For Avd. IT gjelder ordningen for BA i 
informasjonssystemer, BA i informatikk- design og utvikling av IT-systemer og BA i digitale medier og 
design. Studenter som er tatt opp gjennom denne ordningen inngår i møtt-tallet, dvs. kolonnen 
«Opptatt totalt 2018» i tabellen nedenfor. 
 
Tabell 7 Avdeling IT 01.10.2018 

  Opptaks- 
Opptatt 

totalt Reg. Måltall  Reg. Avvik 

Studium mål 2018 2018 10.2017 2018 10.2018  
BA i informatikk  design og 
utvikling av IT-systemer 47 71 145 125 167 42 

BA i informasjonssystemer  53 66 129 100 144 44 

BA i digitale medier og design 40 52 122 95 127 32 

BA i ingeniørfag  data  45 46 125 115  122 7 

Informasjonsteknologi, årsstudium 15 29 29 15 30 15 
MA in Applied Computer Science, 
heltid 

25 

34 46 

40 

62 22 
MA in Applied Computer Science, 
deltid 6 2 3,5 3,5 

SUM 225 304 598 490 655,5 165,5 
Studier med opptaksmål og opptatte studenter (antall personer) samt totalt måltall og antall registrerte studenter 
(heltidsekvivalenter) i DBH pr. 01.10.2018. Antall registrerte studenter omfatter også studenter som ikke følger normert 
studieprogresjon. Avvik viser forholdet mellom måltall og antall registrerte studenter. 

Avdelingen har to år på rad fått nye studieplasser som følge av regjeringens satsning på nye 
studieplasser innenfor IKT, se vedlegg 2 Antall studieplasser finansiert gjennom høgskolens 
bevilgning. I november 2017 vedtok styret et opptaksmål på 215 for avdelingen. I revidert 
nasjonalbudsjett 2018 fikk høgskolen ytterligere femten nye studieplasser øremerket regjeringens 
satsning på IKT og mer spesifikt datasikkerhet. Ti av studieplassene ble fordelt på to BA-program ved 
Avd. IT, de fem øvrige er tildelt Avd. IR (bachelorstudium i ingeniørfag  elektro).  
 
Som det fremgår av tabell 7, er avviket mellom registrerte studenter og måltall på 165 studenter. 
Korrigert for antall forsinkede studenter (se vedlegg 2 Frafall og forsinkede studieløp) er avviket 
fortsatt på ca. 100 studenter. Dette ble forsøkt kompensert noe ved økning av måltall både for 2017 
og 2018, men med ytterligere tilførte studieplasser i perioden er det fortsatt et visst etterslep i 
måltall som delvis kan forklares med de nye studieplassene.  
 
Høsten 2018 var opptaksmålet for Avd. IT minimum 225 studenter. Vi ser samtidig at avdelingen har 
fulgt et styrende prinsipp om å ta opp betraktelig flere studenter enn opptaksmål i 
bachelorprogrammene når søkergrunnlaget har gitt mulighet for dette. Totalt måltall for 2018 var på 
565, og vil nå bli justert opp bl.a. som følge av nye studieplasser og generelt høyere aktivitet over en 
tidsperiode som samsvarer med regjeringens satsningsområde IKT. 
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4.1 Bachelor- og årsstudier 

4.1.1 Informasjonsteknologi, årsstudium 
Årsstudiet er lite kostnadsdrivende, studiet er identisk med det første studieåret i BA informatikk  
design og utvikling av IT-systemer. Måltallet for årsstudiet støtter opp om bachelorutdanningens 
økonomi, og bidrar således til flere studenter som på sikt også fullfører en bachelorgrad etter 
innpassing av allerede bestått årsstudium. Opptaket til årsstudiet de siste fem årene ligger innenfor 
intervallet 20 29, med et gjennomsnitt på 25 studenter. Totalt er 15 kandidater registrert med 
fullført årsstudium i 2018, det samme antallet som fullførte samlet sett i foregående treårsperiode 
(2015 2017). I denne perioden var gjennomsnittlig fullføringsgrad på 25 prosent. Dette kan delvis 
forklares med at studentene søkte seg over til et av avdelingens bachelorprogram, hvor de også 
kunne søke innpassing av emner fra årsstudiet, før årsstudiet i sin helhet er gjennomført og bestått. I 
årets opptak er det åpnet for innsøking direkte til 2. studieår, forutsatt at årsstudium er bestått. Selv 
om kullet for 2017 (29) var større enn de tre foregående år (20, 26, 21), var det også en betydelig 
større andel studenter som fullførte årsstudiet i 2018 (50 %).  

Avdelingen ønsker å øke opptaksmål/måltall til årsstudiet. Direktøren støtter dette med begrunnelse 
i positiv utvikling innenfor både opptak og gjennomføringsgrad 

 Opptaksmål: økes fra 15 til 20 studieplasser. 
 Måltall: økes fra 15 til 20 heltidsekvivalenter 

 

4.1.2 Bachelorstudium i digitale medier og design 
Bachelorstudium i digitale medier og design11 rekrutterte 52 studenter i 2018. De tre siste årene har 
opptaket vært på 45 eller mer. Det er ikke søkt om eller gitt nye studieplasser knyttet til regjeringens 
satsningsområde på studieplasser innenfor IKT for dette studiet, men avdelingen har hatt anledning 
til å ta opp flere studenter ut fra egne kapasitetsberegninger. Gjennomsnittlig frafallsprosent i studiet 
svinger mellom 24 og 28 prosent de siste årene, samtidig som 13 % av de registrerte studentene nå 
er forsinket. Det anbefales at opptaksmålet videreføres uendret på 40 for 2019/2020. Måltallet ble 
økt med fem plasser før 2018, som følge av høye kull to år på rad. Det anbefales at måltallet nå 
videreføres uendret for 2019. 

 Opptaksmål: videreføres uendret på 40 
 Måltall: videreføres med 95  

 

4.1.3 Bachelorstudium i informasjonssystemer 
Opptakstallene er stabilt høye. I 2018 er det registrert 66 nye studenter, inkludert studenter som har 
fått direkte opptak til 2. studieår. Studieprogrammet fikk åtte nye studieplasser etter ny tildeling i 
statsbudsjettet 2017, med et totalt opptaksmål på 53 for 2017/2018 og 2018/2019. Avdelingen 

                                                           
11 Studieåret 2015/2016 endret studiet navn fra BA i digital medieproduksjon til BA i digitale medier (vedtak 
november 2014). Studieåret 2017/2018 endret studiet navn fra BA i digitale medier til BA i digitale medier og 
design (vedtak november 2016). Statistisk sett regnes disse tre programmene som ett studium. 
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ønsker i utgangspunktet ingen økning i opptaksmål ut over dette, men det er enighet om en 
avrunding til 55 studieplasser. Frafall i dette studiet har vært stabilt høyt de siste årene (29 prosent). 
Korrigert for frafall, økes allikevel måltallet betydelig som følge av opptrapping nye studieplasser og 
høye opptak flere år på rad.  

 Opptaksmål: økes fra 53 til 55 
 Måltall: økes fra 100 til 125 studieplasser 

 

4.1.4 Bachelorstudium i informatikk  design og utvikling av IT-systemer 
I perioden 2014 2018 viser møtt-tallene hhv 26, 51, 46, 68 og 72 studenter. Gjennomsnittlig frafall er 
noe redusert tre år på rad. For 2018 kan imidlertid dette også skyldes at studenter rekruttert direkte 
til 2. studieår både fremgår av opptakstall 2018 samtidig som de registreres på kull 2017 og bidrar til 
en liten reduksjon av frafallsprosent. BA informatikk fikk syv studieplasser etter nye tildeling i 
statsbudsjettet 2017 og ytterligere fem studieplasser i statsbudsjett 2018. Opptaksmålet for 
2018/2019 ble dermed minimum 47 studieplasser og plassene skal trappes opp og rapporteres. 
Avdelingen ønsker ingen økning i opptaksmål ut over dette, men det er enighet om en avrunding opp 
til nærmeste hele tall. Måltallet korrigeres som følge av høye opptak tre år på rad, og som følge av ny 
tildeling. 

 Opptaksmål: økes fra 47 til 50 studieplasser 
 Måltall: øker fra 125 til 155 

 

4.1.5 Bachelorstudium i ingeniørfag  data, inkludert TRESS og Y-veien 
Opptaket ser ut til å ha stabilisert seg rundt 47 49 studenter, og ligger nært opp til opptaksmålet. 
Mulighet for opptak via Y-veien ble innført allerede i 2011, og utgjør en viktig rekrutteringsgruppe til 
dataingeniørstudiet sammen med søkere via tresemesterordning (TRESS). I 2015 og i 2017 var 
andelen studenter fra alternative opptaksveier høyere enn andelen rekruttert via Samordna opptak. 
Avdelingen har jobbet aktivt med målrettet markedsføring for å rekruttere flere fra ordinær 
opptaksvei, slik at balansen mellom målgruppene opprettholdes. I 2018 er andelen rekruttert fra 
Samordna opptak høyere enn andelen fra alternative opptaksveier. 

Opptaksmålet ble økt med ti studieplasser etter tildeling av nye plasser i revidert nasjonalbudsjett 
2017. I revidert nasjonalbudsjett 2018 ble det gitt ytterligere fem studieplasser, dvs. at styrets vedtak 
om 40 studieplasser for 2018 nå er 45 studieplasser. Avdelingen ønsker ingen økning ut over dette, 
bl.a. begrunnet i tilgang på laboratorier m.m. Gjennomsnittlig frafall har tradisjonelt vært lavt i dette 
studieprogrammet, men viser nå tydelig tendens til stigning (15 prosent 2017, 20 prosent 2018). 
Måltallet har økt tre år på rad. Nå anbefaler direktøren en liten reduksjon av måltall som konsekvens 
av at frafallsprosenten har økt. 

 Opptaksmål: videreføres uendret med 45 studieplasser 
 Måltall: reduseres fra 115 til 110 studieplasser  
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4.2 Master in Applied Computer Science  
I perioden 2014 2016 ble utdanningen kun utlyst som heltidsstudium og minimumsopptak på 20 
studenter ble ikke nådd. Fra og med 2017/2018 ble utdanningen lyst ut som både heltids- og 
deltidstudium for å øke rekrutteringen og for bedre tilrettelegging for næringslivet. Det er nå full 
samkjøring mellom heltid- og deltidsstudiet og det er fra studieåret 2017/2018 vedtatt felles 
opptaksmål og måltall for heltid og deltid, noe som blir løpende vurdert til det foreligger flere 
erfaringstall.  

I 2018 er opptaksmålet på 25 nådd med 34 studenter på heltid og seks studenter på deltid. Den 
forventede dreiningen mot rekruttering til deltidsutdanningen har ikke gitt stor effekt og avdelingen 
gjør fortløpende vurderinger av organiseringen. Masterstudiet er også planlagt revidert i kjølvannet 
av avdelingens omorganisering av FoU-grupper og påfølgende revisjon av BA-programmer der FoU-
gruppene har en sentral rolle. I utgangspunktet vil revisjonen ta sikte på å styrke FoU-gruppenes 
profil i MA-studiet, f.eks. med studieretninger som tilbyr en fordypning mer i tråd med den faglige 
aktiviteten i FoU-gruppene. Alle disse endringene vil kunne bidra direkte til å styrke søkergrunnlaget 
til høgskolens ph.d.-program "Det digitale samfunnet" som er under utarbeiding. 

Avdelingen rapporterer at en økt andel masterstudenter nå blir rekruttert internt fra lavere grads 
studier ved HiØ. Samtidig har høgskolen erfart en stor pågang til studiet i det internasjonale opptaket 
med 163 primærsøkere. 21 av 34 heltidsstudenter er internasjonalt rekruttert i 2018/2019. Måltallet 
skal dekke to heltidskull og to deltidskull, og øker som følge av positiv rekruttering og opptrapping av 
nye tildelte studieplasser i 2017. 

 Opptaksmål: økes fra 25 til 30 studieplasser, felles for heltid og deltid 
 Måltall: økes fra 40 til 50 (heltidsekvivalenter), og omfatter både heltid og deltid 

 

4.3 Oppsummering IT 
 

Ingen spesifikke forslag til vedtak 

 

4.3.1 IT  opptaksmål og måltall 2019/2020 
Etter økning i opptak til BA-studier flere år på rad bør avdelingen konsentrere seg om å redusere 
frafall og bedre gjennomstrømming, dette er i tråd med avdelingens egen innstilling. Det foreslås en 
liten økning i opptaksmål for hhv årsstudiet og masterstudiet, og en avrunding av opptaksmål for to 
BA-studier i kjølvannet av nye tildelte studieplasser i 2018.  

Avdelingens samlede måltall økte med 45 studieplasser før 2017 som korrigering for høye opptakstall 
i tre av bachelorstudiene i 2015 og 2016. Måltallet økte på nytt for 2018, først med 45 studieplasser 
basert på nye studieplasser gitt fra regjeringen i 2017, samt en korrigering av fortsatt høye opptak til 
studiene, deretter fikk avdelingen ytterligere 10 studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2018. Av 
fire BA-program og ett MA-program er det kun BA i digitale medier og design som ikke har fått nye 
studieplasser gjennom regjeringens satsning. Fortsatt opptrapping av både tidligere gitte 
studieplasser og nye studieplasser, sammen med positiv utvikling innenfor flere av 
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studieprogrammene i en fireårsperiode, bl.a. med økt rekruttering til masterutdanningen, innebærer 
at avdelingen også for 2019 får en kraftig økning i måltallet. Måltallet til MA-utdanningen har blitt 
doblet på to år. Den største økningen er imidlertid særlig knyttet til to av BA-studiene, som gjennom 
sin vekst er strategisk viktig som rekrutteringsgrunnlag for avdelingens masterprogram, i tillegg til å 
imøtekomme regjeringens flerårige satsning på nye studieplasser innenfor IKT.  

Tabell 8 Oppsummert forslag IT 2019 

  
Opptatt 

totalt Opptaks- Reg. Måltall  Måltall  

Studium 2018 mål 2019 10.2018 2018 2019 Endring 

Informasjonsteknologi, årsstudium 29 20 30 15 20 5 
BA i informatikk  design og 
utvikling av IT-systemer  71 50 167 125  155 30 

BA i informasjonssystemer  66 55 144 100 125 25 

BA i digitale medier og design 52 40 127 95 95 0 

BA i ingeniørfag  data  46 45 122 115 110 -5 
MA in Applied Computer Science 
(heltid) 34 

30 
(felles) 

62 
40 

(felles) 
50 

(felles) 10 
MA in Applied Computer Science 
(deltid) 6 3,5 

SUM avdeling 304 240 655,5 490 555 65 
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5 Avdeling for ingeniørfag (IR) 
 
Avdelingsstyret har behandlet sak om studieportefølje 24.10.2018. I forslaget fremgår at alle 
bachelorstudier, med unntak av BA ingeniørfag  kjemi, lyses ut for opptak studieåret 2019/2020. BA 
ingeniørfag  bygg skal for første gang også lyses ut med mulighet for opptak via Y-veien. MA in 
Green Energy Technology er nylig akkreditert og lyses ut for opptak til både nasjonalt og 
internasjonalt marked fra studieåret 2019/2020.  

I 2018 har avdelingen fått tilført fem nye studieplasser gjennom statsbudsjett, ifm regjeringens 
satsning på IKT. Plassene, som er knyttet til BA ingeniørfag  elektro, er inkludert i tabellen nedenfor. 
BA ingeniørfag  kjemi ble trukket fra opptaket med bakgrunn i vedtak i høgskolestyret 52/17 
(23.11.2017), se også pkt. 5.1.4. Opptaksmålet til kjemi var opprinnelig 20, dette tallet er her ikke 
inkludert i totalt opptaksmål for 2018. Måltallet for 2018 er ikke justert etter trekk av studium. 

Tabell 9 Avdeling IR 01.10.2018  

  Opptaks- 
Opptatt 

totalt Reg. Måltall  Reg.  

Studium mål 2018 2018 10.2017 2018 10.2018 Avvik 

BA i ingeniørfag  bygg 55 56 162 150 149 -1 

BA i ingeniørfag  elektro 40 44 114 95 114 19 

BA i ingeniørfag  maskin  

55 

25 111 95 83 -12 

BA i ingeniørfag  industriell design 20 31 40 42 -15 

BA i ingeniørfag  kjemi (20) 0 30 25 10 2 

BA i bioingeniørfag 35 34 101 100 104 4 

BA i innovasjon og prosjektledelse 40 72 110 100 137 37 

SUM (245) 225 251 659 605 639 34 
Studier med opptaksmål og opptatte studenter (antall personer) samt totalt måltall og antall registrerte studenter 
(heltidsekvivalenter) i DBH pr. 01.10.2018. Antall registrerte studenter omfatter også studenter som ikke følger normert 
studieprogresjon. Avvik viser forholdet mellom måltall og antall registrerte studenter. 

Avdelingen når det totale opptaksmålet på 225 med en differanse på 26 studenter. I BA innovasjon 
og prosjektledelse er det en overbooking på 32 studenter. Av de rammeplanstyrte 
ingeniørutdanningene er opptaksmål nådd for bygg og elektro, mens det samlede opptaksmålet for 
maskin og industriell design har en negativ differanse på 10 studenter, nedgangen er særlig knyttet til 
maskinstudiet. Etter avsluttet opptak 2018 er det venteliste til BA bioingeniør (114) og BA innovasjon 
og prosjektledelse (9). 

Avdelingen har ingen deltidsstudier, dvs. at heltidsekvivalenter tilsvarer studenter. Avviket mellom 
registrerte studenter og måltall for 2018 er kun på 34 studenter, dvs. 5 %. Dette tilsvarer andelen 
som er forsinket i studieløp, se vedlegg 3, Frafall og forsinkede studieløp. Det betyr at 
dekningsgraden for måltall sett i sammenheng med normerte studenter er tilnærmet 100 % for Avd. 
IR, noe av dette er realisert gjennom høyere opptak til BA i innovasjon og prosjektledelse. 

Fordelingen mellom ordinært opptak og alternative opptaksveier (TRESS/Y-vei) fremgår ikke av 
tabellen, men er redegjort i rapporten Trendar i søkjarutviklinga 2018. Alle rammeplanstyrte 
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ingeniørutdanninger rekrutterer fra TRESS (tresemesterordning) og Forkurs/Realfagskurs12. I tillegg 
har de samme studiene, bortsett fra bygg og industriell design, rekruttert via Y-veien. BA i 
bioingeniørfag følger egen rammeplan og har rekruttert via Y-vei som en forsøksordning. Denne 
ordningen opphørte i 2016. For studieåret 2019/2020 ønsker avdelingen også å lyse ut BA i 
ingeniørfag  bygg via Y-veien, se pkt. 5.1.1. 

Gjennomsnittlig frafall for avdelingens studier har vært stabil, men også variabel innenfor det enkelte 
studieprogram og det enkelte kull. I 2018 er gjennomsnittsfrafallet 16,5 %, dvs. en økning på to 
prosent. Størst frafall er knyttet til BA kjemi og BA maskin. Se vedlegg 3, Frafall og forsinkede 
studieløp.   

 

5.1 Rammeplanstyrt BA i ingeniørfag  

5.1.1 Bygg, inkl. TRESS og Y-veien 
NOKUT har gjennomført nasjonalt tilsyn med ingeniørfagstudier innenfor fagområdet bygg. Tilsynet 
startet høsten 2017 og er ikke avsluttet for HiØ, som har fått dokumentasjonsfrist til 1. mai 2019 på 
forhold knyttet til studietilsynsforskriftens §2-3 (4). Dokumentasjonen blir vurdert av sakkyndig 
kommisjon.   

Det er registrert et opptak på 50 eller flere nye studenter hvert år i BA ingeniørfag  bygg, med 
unntak av 2011 (49). I 2016 og 2017 er det tatt opp 63 studenter, mens det i 2018 er registrert et 
opptak på 56 (32 i Samordna opptak, 24 i lokalt opptak). Opptaksmålet økte i 2016 og 2017, men ikke 
i samme skala som avdelingen har ønsket. Avdelingen foreslår nå en videreføring av opptaksmål på 
55.  

Avdelingsstyret har vedtatt å lyse ut bygg med opptak via Y-veien fra 2019, frem til nå har bygg 
rekruttert via Samordna opptak og TRESS. Kunnskapsdepartementet har med virkning fra 
opptaksåret 2007/2008 åpnet for at lærestedene kan ta opp søkere til spesielt tilrettelagt 
ingeniørutdanning på bakgrunn av relevant fagbrev, jf. forskrift om opptak til høgre utdanning, § 3-3. 
Kunnskapsdepartementet har også gitt signaler om at rekruttering fra yrkesfag og fagbrev vil være 
viktig for å opprettholde god søkning og kvalitet på norsk ingeniørutdanning. Struktur og innhold i Y-
veien bygg vil legges opp etter gjeldende rammeplan for ingeniørfag, i samråd med studiedirektøren. 

Avdelingen viser til etterspørsel etter Y-vei på dette programmet, og fremsetter følgende argumenter 
i dialog om studieporteføljen: 

 Studentene fra Y-veien får en nyttig krysskompetanse med praktisk erfaring og akademisk 
kunnskap.  

 Studenter fra yrkesfag har en viktig fordel i forhold til andre ingeniørstudenter med sin 
kunnskap om hvordan bygg- og anleggsbransjen fungerer i praksis, og kan bidra med nyttig 
løsningsorientering i studiet/samarbeid.  

 Ingeniørutdanning ved Y-veien gir en svært etterspurt og verdifull kompetanse i arbeidslivet.  

                                                           
12 Forkurs/Realfagskurs behandles ikke i denne utredningen, det er ikke knyttet studiepoeng til disse 
utdanningene og de finansieres av øremerkede midler.  
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 Kombinasjonen av fagbrev, arbeidserfaring og en høyskoleutdannelse gjør kandidatene 
attraktive på arbeidsmarkedet. 

 Ved å etablere Y-vei innenfor bygg sikrer HiØ at kandidater/søkere med fag og svennebrev 
har større mulighet til å kunne ta høyere utdanning. 

 Tilbudet om Y-vei på bygg vil bidra til å legge til rette for livslang læring. Jf. Stortingsmelding 
13 (2011-2012) Utdanning for velferd: «Gode overgangsmuligheter mellom 
utdanningsnivåene er viktig både for å tilrettelegge for livslang læring og for å gjøre 
utdanningsvalg på de lavere nivåene, særlig i videregående opplæring, mest mulig 
attraktive.» 

 Rådgivere ved videregående skoler har etterspurt tilbudet og mener at dette vil 
komplementere Y-veistilbudet som de skal anbefale for sine elever.  

 

Minimum 50 % av studieplassene vil fortsatt være utlyst via Samordna opptak og det vil kunne føre til 
hardere konkurranse om studieplassene. Det er ikke foreslått økning i opptaksmål som følge av ny 
rekrutteringsvei.  

Opptakskravet til BA i ingeniørfag  Bygg, Y-vei vil være relevant fag-/svennebrev fra Reform 94 eller 
Kunnskapsløftet. For søkere med fag-/svennebrev uten lærlingetid er det i tillegg et krav om 
minimum 12 måneders relevant praksis. Følgende fag-/svennebrev anses som relevante: 

 Fag-/svennebrev innen byggfag fra Reform 94 
 Fag-/svennebrev som bygger på VG1 bygg- og anleggsteknikk fra Kunnskapsløftet 

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli individuelt vurdert for opptak. 

Siden Y-veien allerede er etablert for elektro, maskin og kjemi, vil ikke ordningen innebære større 
faglige utfordringer for avdelingen, studentene følger de samme emnene som øvrige studenter i Y-
vei. Det vil ikke være behov for å opprette nye emner, eventuelle økte kostnader er begrenset til økt 
omfang av oppgaveretting, sensurering og eventuelt veiledning innenfor fag og administrasjon. 
Dekan og studieleder er i dialog med studiedirektøren om tilpassing ifm opptakskrav og 
studieplanutvikling. Det vil imidlertid også kreves et informasjons- og rekrutteringsarbeid ut mot nye 
målgrupper og arbeidsliv.  

Måltallet økte med 15 studieplasser i 2017. Gjennomsnittlig frafall i studiet har vært økende i samme 
periode, og har fortsatt økt i 2018 (16 %).  

Direktøren støtter at studiet nå også lyses ut for opptak via Y-vei, se forslag til vedtak under pkt. 5.5 
Oppsummering. Videre støttes forslag om videreføring av opptaksmål. Måltall for 2019 nedjusteres 
med bakgrunn i resultater (opptak og frafall). Dersom resultater fra 2019 tilsier at avdelingen både 
har kapasitet og søkergrunnlag for å øke volumet i utdanningen, vil en eventuell økning av måltall 
kunne vurderes etter 2019. Studiet ansees som en viktig rekrutteringsarena for nytt masterprogram i 
Green Energy Technology. 

 Opptaksmål: videreføres med 55 studieplasser 
 Måltall: reduseres fra 150 til 145 studieplasser 
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5.1.2 Elektro, inkl. TRESS og Y-veien 
Høgskolen fikk 15 øremerkede nye studieplasser innenfor regjeringens satsning på IKT i statsbudsjett 
2018. Ti av plassene er øremerket studier ved Avd. IT, se kapittel 4. Fem av studieplassene er 
øremerket BA ingeniørfag  elektro. Antall studieplasser til elektro ble dermed økt fra 35 til 40 i 2018, 
og måltallet justert tilsvarende. Avdelingen må opprettholde minimum 40 studieplasser og måltallet 
for 2019 øker også som følge av utbygging av nye plasser. 

Studiet ansees som en viktig rekrutteringsarena for nytt masterprogram i Green Energy Technology. 

 Opptaksmål: videreføres med 40 
 Måltall: økes fra 95 til 110 

 

5.1.3 Industriell design, inkl. TRESS, og Maskin, inkl. TRESS og Y-veien 
Det er 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som skiller utdanningene, dvs. høy grad av 
samundervisning. Avdelingen har tidligere vurdert å slå sammen studieprogrammene, men fattet i 
avdelingsstyrevedtak 30.10.2017 (sak 20/17) beslutning om å ikke slå sammen studiene BA 
ingeniørfag  maskin og BA ingeniørfag  industriell design.  

I 2017 og 2018 har det vært gjennomført prøveordning med felles opptaksmål for industriell design 
og maskin, for å gi økt fleksibilitet i opptak mellom disse studiene. Felles opptaksmål ble satt til 55, 
med veiledende opptaksmål på 20 for industriell design og 35 for maskin. I 2018 er ikke opptaksmålet 
nådd for utdanningene. Der industriell design tradisjonelt har balansert på opptaksgrensen tidligere, 
er det nå registrert en større reduksjon i opptaket til maskin, parallelt med et betydelig frafall (29 %). 
Industriell design har nådd sitt veiledende opptaksmål og har hatt en forsiktig økning i opptak etter 
opptakspausen i 2015/2016. Med bakgrunn i bl.a. de store svingningene i opptakstall for 
utdanningene har avdelingen igangsatt et arbeid der intensjonen er å justere profilen på studiet fra 
høsten 2020.   

Det er ønskelig at igangsetting av utdanningene fortsatt vurderes ut fra et felles opptaksmål, og 
direktøren støtter forslaget. Særlig maskinstudiet ansees som en viktig rekrutteringsarena for nytt 
masterprogram i Green Energy Technology. Direktøren ønsker fortsatt at måltallene vurderes 
separat, blant annet med bakgrunn i frafallsanalyser og faktisk opptak til studiene. Det er varslet at 
utviklingsarbeidet knyttet til profilering av BA ingeniørfag  maskin skal legges frem for 
avdelingsstyret i april 2019. Fremdriftsplan for dette må eventuelt harmoneres med varslet sak om 
strategisk vurdering av studieportefølje som styrebehandles i mai 2019. 

 

Industriell design, inkl. TRESS 
Veiledende opptaksmål må fortsatt videreføres med 20 studieplasser, men igangsetting av studiet 
skal vurderes ut fra felles opptaksmål for programmene maskin og industriell design. I 2018 er det 
tatt opp 20 studenter i utdanningen. Etter opptakspause i 2015 er studiet igjen fullt utbygd med tre 
kull fra studieåret 2018/2029. Gjennomsnittlig frafallsprosent er på 20 %, det er imidlertid registrert 
et betydelig frafall fra kull 2016 som vil påvirke antall kandidater som uteksamineres våren 2019. 
Avdelingen må fortsatt jobbe målrettet med markedsføring og informasjonen rundt studiet og tiltak 
for å forhindre frafall.  
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 Opptaksmål: Felles opptaksmål for maskin og industriell design studieåret 2019/2020 
videreføres med 55 studieplasser  

 Måltall: økes fra 40 til 45 for industriell design 

 

Maskin, inkl. TRESS og Y-veien 
I perioden 2012 2016 har studiet rekruttert mellom 35 41 studenter pr. år, i 2017 er det tatt opp 46 
studenter og i 2018 er opptaket redusert til 25. Det foreligger ingen klare indikasjoner på hva 
reduksjonen skyldes, men ingeniørutdanninger er generelt konjunkturutsatt. En forenklet analyse13 
basert på opptakstall fra Samordna opptak viser at Høgskolen i Østfold ikke alene om å ha nedgang i 
søkertall til maskiningeniørutdanning, og heller ikke til færre møtte studenter. For HiØ er det en klar 
sammenheng mellom nedgang i antall 1. prioritetssøkere og antall møtt. Andre institusjoner derimot, 
har oppgang i både søkertall og møtt-tall. Det er stor geografisk spredning på tilsvarende utdanninger 
i Norge, f.eks. vises en nedgang hos både NTNU/Gjøvik og OsloMet, mens UiT/Narvik har hatt en 
positiv utvikling i perioden. Se også omtale i rapporten Trendar i søkjarutviklinga 2018. 

Prøveordningen med felles opptaksmål for de to utdanningene maskin og industriell design 
studieåret 2019/2020 videreføres. Gjennomsnittlig frafallsprosent har økt fra 15 (2017) til 29 (2018). 
Direktøren støtter ikke avdelingens forslag om videreføring av måltall, måltallet reduseres med 
bakgrunn i tallgrunnlaget. Med veiledende opptaksmål på 35 i 2019, vil den samlede normerte 
studentmassen være på 75, korrigert for anslått frafall. Pga uventet stort fall i både opptak og frafall 
2018, vil direktøren avvente et nytt opptak før måltallet reduseres maksimalt i forhold til normerte 
studenter. I dette ligger en forventning om at avdelingen jobber aktivt med årsakssammenhenger, 
markedsføring, profilering og gjennomstrømming.   

 Opptaksmål: Felles opptaksmål for maskin og industriell design studieåret 2019/2020 settes 
til 55 studieplasser. 

 Måltall: reduseres fra 95 til 80 

 

5.1.4 Kjemi, inkl. TRESS og Y-veien 
For historikk om utvikling av studenttall, samt vurderinger om utlysning og trekk av kjemistudiet vises 
det til styresak 52/17 (23.11.2017). Høgskolestyret fattet der følgende vedtak:  

Bachelorstudium i ingeniørfag  kjemi lyses ut for opptak studieåret 2018/2019 med 
opptaksmål på minimum 15 studenter. Studiet lyses ut i Samordna opptak o gi Lokalt opptak 
med opptaksvei Y-veien og Tresemesterordning (TRESS). Ved færre enn 24 kvalifiserte søkere 
fra Lokalt opptak trekkes studiet umiddelbart.  

                                                           
13 Det tas forbehold om hvorvidt tallene er sammenlignbare da den offentlige statistikken (DBH) ikke viser 
hvordan andre institusjoner har rapportert, dvs. hvorvidt tallene er inkludert TRESS og Y-veien eller kun tall fra 
Samordna opptak. Den kortfattede analysen er dermed kun basert på Samordna opptak. Avdelingen har 
igangsatt et eget prosjekt for å finne årsakssammenhenger knyttet til nedgangen i 2018. 
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Vilkår for utlysning i 2018 var at dersom studiet ikke når nedre grense for igangsetting i 2018/2019, 
skal studiet heller ikke vurderes for utlysning i 2019/2020. Med bakgrunn i høgskolestyrets vedtak og 
resultat fra søkerbehandling i Lokalt opptak ble studiet trukket fra både Lokalt og Samordna opptak 
5. mars 2018.  

Det vil ikke være noen kull i studieløp 2019/2020, opptaksmål og måltall er null.  

 

5.2 Bachelorstudium i bioingeniørfag 
Bioingeniørutdanningen er rammeplanstyrt, og faller inn under kategorien helseutdanning. 
Utdanningen vil bli endret fra og med studieåret 2020/2021, som resultat av ny felles rammeplan og 
Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS). 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-
retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/ 

Dette gjelder i tillegg følgende studier ved Avd. HV: sykepleie, vernepleie, barnevern og sosialt 
arbeid. Nasjonale retningslinjer for nye utdanninger har vært på høring og vedtak er varslet i 
desember 2018. Siste opptak etter eksisterende rammeplan for bioingeniørutdanningen foretas i 
2019/2020. 

Kandidatmåltallet for bioingeniørutdanningen er på 22 kandidater. Foreløpige resultat for 2018 viser 
at avdelingen oppfyller kravet med 25 uteksaminerte kandidater. Det er også forventet at kravet vil 
bli innfridd i årene fremover som følge av god studentrekruttering og bedret gjennomstrømming.  

Det er p.t. stor etterspørsel etter bioingeniører i arbeidslivet, og blant alle bachelorprogram ved HiØ 
er det bioingeniørutdanningen som har det høyeste poengkravet i Samordna opptak i 2018. Selv om 
det er solid venteliste til studiet etter hovedopptak og studiestart, foreslår avdelingen å beholde 
opptaksmålet på 35. Avdelingen arbeider med å skaffe flere praksisplasser på sikt, og forventer også 
at det vil frigjøres noe mer kapasitet i laboratorier når det ikke er opptak til kjemistudiet. Direktøren 
foreslår en forsiktig økning av måltallet som følge av en periode med høye opptak, samtidig som det 
ikke er registrert frafall.   

 Opptaksmål: videreføres med 35 studieplasser  
 Måltall: økes fra 100 til 105  

 

5.3 Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse 
BA innovasjon og prosjektledelse er ikke rammeplanstyrt og rekrutterer studenter med generell 
studiekompetanse. Ifølge Trendar i søkjarutviklinga 2018 (HiØ) rangeres Innovasjon og 
prosjektledelse som ett av de mest populære studiene i Samordna opptak for søkere med bosted i 
Østfold, på plass nr. 16 av 20  med 54 førsteprioritetssøkere. Utdanningen kan defineres som en 
generalistutdanning sammenlignet med avdelingens øvrige studieprogram, ihht studieplanen kan 
kandidaten bl.a. etablere egen virksomhet (gründer), arbeide som produktutvikler, prosjektleder og 
leder på ulike nivå i etablerte virksomheter.  
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Det er ingen fellesemner mellom dette studieprogrammet og de rammeplanstyrte 
ingeniørutdanningene ved avdelingen, og det er ingen begrensning for opptak som følge av tilgang 
på praksisplasser. Avdelingen ønsker et høyere opptaksmål (50) og tilhørende høyning av måltall 
(125), jf. avdelingsstyrets vedtak. I styresak november 2016 (sak 44/16) fremgår det at avdelingen må 
sette smertegrenser ut fra forventet frafall og eventuell kapasitet til å utdanne flere studenter 
innenfor rammen, bl.a. etter en generell oppfordring til å ta opp flere studenter der det er 
tilstrekkelig kapasitet. I fjorårets styresak anbefalte direktøren, slik det påpekes i saksfremlegg til 
behandling av saken i avdelingsstyret IR 24.10.2018, en forsiktig økning av opptaksmålet fordi 
opptaket i 2017 (60) var den eneste registreringen så langt som faktisk viste et opptak høyere enn 39 
studenter. Avdelingen definerte smertegrensen på 55 i 2017 og har tatt opp 72 studenter i 2018, dvs. 
langt over opptaksmål og ut fra egen vurdering av kapasitet og ressurser. Etter avsluttet opptak 2018 
er det 9 søkere på venteliste. Gjennomsnittlig frafall er på 20 % i 2018, og inkluderer hovedsakelig 
frafall knyttet til kull 2016 og 2017.  

Kandidater fra denne utdanningen vil ikke være direkte kvalifisert for å søke opptak til det nye 
masterprogrammet ved Avd. IR, men kandidater kan f.eks. søke seg videre til masterutdanninger ved 
NTNU, NMBU og BI. Direktøren påpekte også før studieåret 2018
for avdelingen å sikre en god oppfølging av årets store kull. Når utdanningen ikke er rammeplanstyrt 
eller profesjonsrettet, blir det også viktig å følge dette kullet for å se hvordan kandidatene 
absorberes i arbeidslivet» (Styresak 52/17). Det er foreløpig ikke lagt frem noen systematisk avtaker-
/kandidatundersøkelse for BA Innovasjon og prosjektledelse.  

Direktøren mener at det ikke er tilrådelig å utvide måltallet, dvs. knytte en større andel av høgskolens 
basisbevilgning til denne utdanningen sett i lys av institusjonens øvrige samfunnsoppdrag og ny 
strategisk plan 2019 2022. Direktøren støtter dermed ikke forslaget om å øke opptaksmål eller 
måltall for 2019/2020. Avdelingen har fortsatt mulighet til å ta opp flere studenter i utdanningen gitt 
at det er ressursmessig forsvarlig.   

 Opptaksmål: videreføres med 40 studieplasser 
 Måltall: videreføres med 100 studieplasser  

 

5.4 Master in Green Energy Technology  
Master in Green Energy Technology ble akkreditert 28.08.2018 og etablering er godkjent av KD 
11.09.2018. Gjeldende styrevedtak før innsending av akkrediteringssøknad til NOKUT 1. mars 2018 
var forankret i strategisk plan 2016 2019:  

«Høgskolen i Østfold prioriterer å søke NOKUT om akkreditering av Masterstudium i 
energiteknologi (120 studiepoeng). Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne innsending av 
søknad. Forutsatt akkreditering og etablering av Masterstudium i energiteknologi, vil 
økonomiske konsekvenser for opprettelse og igangsetting av studiet utredes og behandles av 
styret i sak om studieportefølje og måltall før aktuelt studieår» (styresak 53/15). 

Den akkrediterte utdanningen er organisert som heltidsutdanning over to år, og tilbys i sin helhet på 
engelsk med tittelen Master in Green Energy Technology (120 ECTS). Videre består utdanningen av 
både obligatoriske og valgfrie emner, med to mulige spesialiseringer. Det er angitt spesifiserte 
opptakskrav til begge spesialiseringer, for «Smart Energy Technology» tar man opp søkere med 
utdanning fra energiteknikk, elektronikk, megatronikk, kybernetikk eller lignende. For «Materials for 
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Energy Technology» tar man opp søkere med bakgrunn innenfor energiteknologi, materialvitenskap, 
kjemi, maskiningeniør, byggingeniør eller tilsvarende.  
 
Studiet lyses nå ut for første oppstart høsten 2019. Fra 2012 har avdelingen disponert et måltall 
tilsvarende 20 heltidsekvivalenter som var tiltenkt et masterstudium (tilsvarer 33 studieplasser 
omregnet til kategori E). Direktøren holder fast ved at dette primært skal realiseres gjennom 
omdisponering av annen aktivitet ved avdelingen og første opptak til MA in Green Energy Technology 
utløser således ikke nye måltall i 2019. Omdisponeringen skjer primært ved at BA ingeniørfag  kjemi 
ikke lyses ut i samme periode. Det er også tatt hensyn til at studiet skal bygges ut med to hele kull fra 
2020/2021, dvs. en forventning om økte måltall fra 2020/2021. Det er også viktig å fokusere på 
rekruttering til aktuelle interne studieprogram som kan danne grunnlag for rekruttering til 
masterutdanningen, slik at denne blir bærekraftig  samtidig som det må legges vekt på rekruttering 
fra andre målgrupper, både nasjonalt og internasjonalt, slik disse er definert i 
akkrediteringssøknaden. I tråd med normal praksis og redegjørelse for forventet antall studenter ved 
studietilbudet i akkrediteringssøknad defineres første opptaksmål til 20 studenter. 

 Opptaksmål: 20 studenter 
 Måltall: 20 heltidsekvivalenter 

 

5.5 Oppsummering IR 
 

Forslag til vedtak: 

 Bachelorstudium i ingeniørfag  bygg suppleres med opptak via Y-veien f.o.m. 
studieåret 2019/2020. 

 Bachelorstudium i ingeniørfag  kjemi lyses ikke ut for opptak studieåret 2019/2020.  
 Master in Green Energy Technology lyses ut for opptak (heltid) studieåret 2019/2020 

med 20 studieplasser. 

 

5.5.1 IR  opptaksmål og måltall 2019/2020 
Avdelingen ønsker en total økning i opptaksmål og måltall og har et langsiktig mål om et årlig 
opptaksmåltall på 250 og et totalt måltall på 650. Totalt måltall økte med 30 heltidsekvivalenter før 
studieåret 2018/2019, inkludert fem studieplasser øremerket BA ingeniørfag  elektro etter tildeling i 
statsbudsjett. Økningen for øvrig kom som følge av et nytt kull i industriell design, samt korrigering av 
måltall for høye opptak i bioingeniørfag og innovasjon og prosjektledelse. For studieåret 2019/2020 
er det skjedd to endringer i studieporteføljen: BA ingeniørfag  kjemi lyses ikke ut, MA Green Energy 
Technology er etablert og tilbys fra 2019.  
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Tabell 10 Oppsummert forslag IR 2019 

  
Opptatt 

totalt Opptaks- Reg. Måltall  Måltall  

Studium 2018 mål 2019 10.18 2018 2019 Endring 

BA i ingeniørfag  bygg 56 55 149 150 145 -5 

BA i ingeniørfag  elektro 44 40 114 95 110 15 

BA i ingeniørfag  industriell design 20 

55 

42 40 45 5 

BA i ingeniørfag  maskin  25 83 95 80 -15 

BA i ingeniørfag  kjemi - 0 10 25 0 -25 

Ba i bioingeniørfag 34 35 104 100 105 5 

BA i innovasjon og prosjektledelse 72 40 137 100 100 0 

MA in Green Energy Technology (heltid) - 20 - - 20 20 

SUM avdeling 251 245 639 605 605 0 
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6 Avdeling for lærerutdanning (LU) 
 

Lærerutdanningens studieportefølje er behandlet i avdelingsstyremøte 27.09.2018.  

Tradisjonelt vedtar avdelingsstyret selv studieportefølje innenfor samlekategoriene årsstudier og 
halvårsstudier. Avdelingsstyret har vedtatt at følgende studier ikke lyses ut for opptak studieåret 
2019/2020 og videre fremover, inntil det foreligger en klar anbefaling om dette fra dekan: Naturfag 
årsstudium, Naturfag 1 og 2, Kunst og håndverk 1 og 2, Religion, livssyn og etikk 1 og 2, Idrett 
påbygging. MA i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0 3 år) hadde opptakspause i 2018 og 
er foreslått utlyst for 2019. For øvrig er det ingen endringer i studieporteføljen sammenlignet med 
2018/2019. Tabell 11 viser resultater for avdelingen i 2018.  

Tabell 11 Avdeling LU 01.10.2018 

  Opptaks- 
Opptatt 

totalt Reg. Måltall  Reg.  

Studium mål 2018 2018 10.2017 2018 10.2018 Avvik 
Grunnskolelærerutdanning 1-7, 
fire år - - 110 65 66 1 
Grunnskolelærerutdanning 5-
10, fire år - - 194 140 144 4 
Grunnskolelærerutdanning 1-7, 
fem år 50 44 43 80 79 -1 
Grunnskolelærerutdanning 5-
10, fem år 70 83 81 140 142 2 

Barnehagelærer, heltid  100 117 299 290 333 43 

Barnehagelærer, deltid, fire år 35 45 103,5 95 105 10 

PPU allmenne fag, heltid 55 85 66 55 79 24 

PPU allmenne fag, deltid 55 96 56,5 90 
(felles) 

78 31,5 
(felles) PPU yrkesfag, deltid 35 55 38,5 43,5 

Profesjonsrettet veiledning14 45 81 30 20 40,5 20,5 

Årsstudier 100 135 109 100 127 27 

Halvårsenheter  60 172 62,5 30 78,5 48,5 
MA i barnehagepedagogikk og 
småbarnsvitenskap, deltid - - 20,5 15 15,5 0,5 

MA i norsk i skolen, heltid 20  
(felles) 

4 12 15 
(felles) 

12 

0 MA i norsk i skolen, deltid 6 - 3 

MA i spesialpedagogikk, deltid 40 74 72,5 70 87,5 17,5 
Studieprogram med aktivitet, 
uten måltall i perioden (totalt) 0 0 9,25 0 0  

SUM 665 997 1 307,25 1 205 1 433,5 228,5 
Tabellforklaring: Studier med opptaksmål og opptatte studenter (antall personer) samt totalt måltall og antall registrerte 
studenter (heltidsekvivalenter) i DBH pr. 01.10.2018. Antall registrerte studenter omfatter også studenter som ikke følger 
normert studieprogresjon. Avvik viser forholdet mellom måltall og antall registrerte studenter. 

Avdelingen har nådd totalt opptaksmål med god margin, det er registrert 1000 nye studenter til 665 
studieplasser. Femårige grunnskolelærerutdanning (MAGLU) startet i 2017 og er nå utbygd med to 
kull i studieløp. Samtidig er fireårig GLU fortsatt under utfasing, i 2018/2019 er det to gjenstående 
kull i studieløp. Samlet sett er opptaksmålet for MAGLU nådd, men isolert sett er rekrutteringen til 
MAGLU 1 7 noe svakt. Videre er det registrert høye opptak til barnehagelærerutdanning, PPU, MA 
                                                           
14 Endret navn fra Pedagogisk veiledning til Profesjonsrettet veiledning fra studieåret 2018/2019, samtidig som 
utdanningen nå inkluderer ny målgruppe (helse/velferd). I tabellen er tallgrunnlag fra både tidligere og ny 
utdanning fremstilt under studiets nye navn. 
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spesialpedagogikk, profesjonsrettet veiledning og samlekategoriene årsstudier og halvårsstudier. 
Opptaksmålet for MA i norsk i skolen er ikke nådd.  

I 2018 er det registrert 1 433,5 aktive studenter omregnet til heltidsekvivalenter, dvs. et registrert 
avvik mellom registrerte studenter og måltall på 228,5 heltidsekvivalenter. Korrigert for andelen som 
er forsinket i sine studieløp (83,5 heltidsekvivalenter, basert på Vedlegg 3, Frafall og forsinkede 
studieløp), er det fortsatt en differanse på 145 heltidsekvivalenter mellom måltall og registrerte 
studenter i 2018.   

 

6.1 Grunnskolelærerutdanning (GLU) 
Det totale kandidatmåltallet for grunnskolelærerutdanningene er på 79 kandidater pr. år, med en 
fordelingsnøkkel på hhv. 60 prosent i GLU 1 7 (47 kandidater) og 40 prosent i GLU 5 10 (32 
kandidater). I 2018 viser foreløpig resultat at GLU 5 10 har nådd kandidatmålet med 39 kandidater, 
mens GLU 1 7 foreløpig kun har uteksaminert 36 kandidater. En samlet kandidatproduksjon på 75 
ligger ikke langt under kravet, men mulighet for måloppnåelse for utdanningene hver for seg henger 
tydelig sammen med søkermønsteret til utdanningene. Se også oversikt innledningsvis i tabell 1 
Kandidatmåltall for HiØ 2018.  

6.1.1 Fireårig grunnskolelærerutdanning 1 7 og 5 10 
Fireårig GLU er fortsatt under utfasing, til fordel for ny femårig integrert grunnskolelærerutdanning 
på masternivå. Med ett kull (2016) i studieløp 2019/2020 reduseres måltallet for fireårig GLU slik: 

 Totalt måltall for fireårig GLU reduseres fra 205 til 105 

Grunnskolelærerutdanning 1. 7. trinn, fire år 
Måltall: reduseres fra 65 til 30 

Grunnskolelærerutdanning 5. 10. trinn, fire år 
Måltall: reduseres fra 140 til 75 

 

6.1.2 Femårig grunnskolelærerutdanning 1 7 og 5 10 (MAGLU) 
Femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 og 5 10 ble akkreditert 23. november 2016, og 
startet opp med første kull i 2017/2018. Definisjon av opptaksmål og måltall for utdanningene er 
foreløpig gjort med utgangspunkt i erfaringer med fireårig grunnskolelærerutdanning og to års 
erfaring med MAGLU.  

Opptaket 2018 resulterte i 44 studenter på MAGLU 1 7 og 83 studenter på MAGLU 5 10, dvs. 
omtrent på nivå med 2017. Ved HiØ har vi fortsatt en omvendt fordeling sammenlignet med 
departementets føringer om dimensjonering på utdanningene, jf. kandidatmåltall. Tidligere er det 
gjort forsøk på å styre opptaket i retning høyere prosentfordeling til GLU 1 7 ved å sette høyere 
opptaksmål her, men i praksis er det søkermønsteret som styrer fordelingen. Et fortsatt viktig 
argument for høyere opptaksmål i MAGLU 5 10 er at det her er flere valgbare fremmedspråk, mens 
det i GLU 1 7 er flere obligatoriske fag. 
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Antall primærsøkere er også høyere til MAGLU 5 10 på landsbasis. Regjeringen har satt av 10 
millioner kroner til tiltak som kan stimulere til flere søkere til lærerutdanning for trinn 1 7. HiØ blir 
tildelt 400 000 kroner i denne satsningen (Kunnskapsdepartementet, pressemelding 31.10.2018). 

Masterfordypninger/fagvalg 
For studieåret 2019/2020 skal høgskolen fortsatt tilby både MAGLU 1 7 og 5 10, med følgende 
masterfordypninger: 

MAGLU 1 7: norsk, matematikk, engelsk, og profesjonsrettet pedagogikk. 
MAGLU 5 10: norsk, matematikk, engelsk, tysk og profesjonsrettet pedagogikk.  

For å få en indikasjon på interessen for de ulike masterfordypningen, kan vi ta utgangspunkt i 
studentenes fagvalg så langt i studieløpet, dvs. hvordan studenter i kull 2017 og 2018 har valgt:    

 17MAGLU1-7 
(2. studieår) 

18MAGLU1-7  
(1. studieår) 

17MAGLU5-10 
(2. studieår) 

18MAGLU5-10  
(1. studieår 

 
 

Sum 
Studenter totalt 44 33 60 81 218 
Kroppsøving 30 stp 2    2 
Naturfag 30 stp 12    12 
Kunst & håndverk 30 stp 6    6 
Engelsk 1 30 stp 13    13 
Norsk 60 stp 10  22 27 59 
Tysk 60 stp   0 6 6 
Naturfag 60 stp   22 32 54 
Kroppsøving 60 stp   16 16 32 
Samfunnsfag 60 stp   10 14 24 
Fransk 60 stp   0 0 0 
Spansk 60 stp   0 1 1 
Matematikk 60 stp 18  33 46 97 
Engelsk 60 stp 5  17 20 42 

(Kilde: tall hentet fra FS pr. 10. oktober, tabell utarbeidet ved Avd. LU).  

Masterfagene er markert med uthevet skrift. Engelsk blir aktuelt som masterfag for studenter ved 
MAGLU 1-7 først når de velger Engelsk 2 (30 stp). Fagvalg for hhv. Norsk 2 (30 stp), Matematikk 2 (30 
stp) og Engelsk 2 (30 stp) er derfor satt sammen med Norsk 60 stp, Matematikk 60 stp og Engelsk 60 
stp, da de indikerer at studentene har/vil få 60 stp til sammen i fagene. Tysk må velges fra 1. studieår 
dersom dette skal være aktuelt som masterfordypning. Som tabellen viser er det kun studenter fra 
kull 2018 som er registrert med tysk som fagvalg p.t. I tillegg til fagene i tabellen er Profesjonsrettet 
pedagogikk et aktuelt masterfag for begge utdanningene. Interessen for dette faget har vi ikke 
oversikt over før i tredje studieår. 

Språk i MAGLU 
I tillegg til mulighet for masterfordypning i engelsk og tysk, tilbys også fransk og spansk som 
fremmedspråk i MAGLU 5 10. Høsten 2017 ble det i møte mellom Avd. LU, Avd. ØSS, rektorat og 
studiedirektør konkludert med en mer restriktiv holdning til igangsetting av språktilbudene i femårig 
grunnskolelærerutdanning, dersom det er for få søkere til fagene.  
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Oppsummert MAGLU 
Før oppstart 2017/2018 ble det skissert en nedre grense for igangsetting på hhv. 24 for GLU 1 7 og 
40 for GLU 5 10. En slik skisse kan gjerne være veiledende til studiet er fullt utbygd med fem kull. 
Opptaksmålet for MAGLU må fortsatt betraktes som veiledende, både totalt sett og separat for de to 
utdanningene. Med utgangspunkt i et gjennomsnittlig frafall på 10 % foreslår direktøren følgende: 

 Totalt opptaksmål for femårig GLU 1 7 og GLU 5 10 videreføres med 120 plasser  
o Veiledende opptaksmål for utdanningene fordeles slik:  

50 studenter i GLU 1 7 
70 studenter i GLU 5 10  

 
 Totalt måltall for femårig GLU 1 7 og GLU 5 10 økes fra 220 til 330, med tre kull i studieløp 

o Veiledende måltall for utdanningene fordeles slik: 
125 studieplasser i GLU 1 7  
205 studieplasser i GLU 5 10 

  

 

6.2 Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning (BLU) 
For 2018 har departementet beregnet et kandidatmåltall for barnehagelærere på 94 uteksaminerte 
kandidater, foreløpige resultater viser 101 kandidater. Kandidatmåltallet er videreført for 2019. 

Både heltids- og deltidsutdanningen rekrutterer godt, etter avsluttet opptak i 2018 står fortsatt 150 
søkere på venteliste til barnehagelærerutdanning ved HiØ.  

Barnehagelærerutdanning, heltid 
I 2015 og 2016 så vi at en større andel velger heltidsutdanning fremfor deltid, med et opptak på 104 
studenter i begge år. Opptaksmålet ble dermed regulert til fordel for heltidsutdanningen både i 2017 
og 2018. 2017-kullet er så langt det største som er rekruttert med 127 studenter. I 2018 er det tatt 
opp 117 studenter til 100 plasser, det står 80 søkere på venteliste. I denne sammenhengen er det 
også vesentlig å fokusere på gjennomstrømming og studentoppfølging, ikke minst for å opprettholde 
kandidatproduksjonen for å dekke samfunnets behov. Opptaksmålet videreføres for 2019. Måltallet 
korrigeres nok en gang som følge av større opptak tre år på rad. Gjennomsnittlig frafall i 
heltidsutdanningen er beskjedent med fire prosent. 

 Opptaksmål: videreføres med 100 studieplasser   
 Måltall: økes fra 290 til 330 

 

Barnehagelærerutdanning, deltid 
Deltidsutdanningen er normert til fire år, dvs. en studiebelastning på 75 prosent pr. år. 
Undervisningsopplegget for heltids- og deltidsutdanningen er adskilt. De tre siste årene er det 
registrert et opptak på hhv. 39, 45 og 45 studenter. Opptaksmålet er satt til fordel for 
heltidsutdanningen og er definert ut fra både søkermønster og mulighet til å oppfylle 
kandidatmåltallet. Opptaksmålet videreføres for 2019 i samråd med avdelingen, måltallet økes igjen 
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noe igjen for å korrigere for høyere opptak i 2017 og 2018. Gjennomsnittlig frafall i 
deltidsutdanningen er 16 prosent.   

 Opptaksmål: videreføres med 35 studieplasser 
 Måltall: økes fra 95 til 100 heltidsekvivalenter 

 

6.3 Årsstudier og halvårsstudier 
Tradisjonelt har avdelingen fått tildelt et samlet opptaksmål/måltall for hhv. årsstudier og 
halvårsstudier. Dette foreslås videreført for 2019/2020.  

Avdeling for lærerutdanning har mange årsstudier i sin portefølje, noen av studiene er kun 
tilgjengelige som valgfag i fireårig GLU, mens andre er åpne for eksterne søkere. Årsstudier og 
halvårsenheter som har GLU 1 7 eller GLU 5 10 i studienavnet er studier med krav om 
praksisgjennomføring. Disse inngår i det samlede måltallet for fireårig grunnskolelærerutdanning og 
lyses ikke ut for opptak til eksterne søkere. Frem til fireårig grunnskolelærerutdanning fases ut og er 
helt erstattet av femårig integrert master i grunnskolelærerutdanning, må avdelingen fortsatt tilby 
valgfag tilpasset nåværende GLU-studenter.  

Årsstudier og halvårsstudier som ikke er integrerte valgfag i GLU-studiene eller BLU-studiene, er 
tilgjengelige for eksterne søkere. Det er også disse studiene som vises i opptaksstatistikk. 
Avdelingsstyret vedtar som hovedregel hvilke årsstudier/halvårsstudier som utlyses via Samordna 
opptak eller i Lokalt opptak, og søkermønster avgjør om tilbudet blir igangsatt. 

 

6.3.1 Årsstudier/60-studiepoengsenheter 
Avdelingsstyret har vedtatt at følgende årsstudier (7) skal lyses ut i 2019:  

- Kroppsøving  
- Kunst og håndverk  
- Matematikk  
- Musikk  
- Norsk  
- Religion, livssyn og etikk  
- Samfunnsfag 

Vedtaket innebærer én endring fra inneværende studieår; årsstudium i naturfag15 lyses ikke ut. I 
2018 er det registrert et opptak på 138 studenter i kategorien årsstudier.  

138 studenter fordelt på syv årsstudier må sees i sammenheng med valgfagsstudenter i fire- og 
femårig grunnskolelærerutdanning innenfor samme fagområde, og en parallell i halvårsstudier i 
tilsvarende fag. I fjor ble opptaksmål og måltall redusert fra 120 til 100 på bakgrunn av opptaket i 
2017 og dokumentert nedgang to år på rad. Parallelt med at fireårig grunnskolelærerutdanning fases 
ut er det forventet at færre studenter skal ha valgfag i 2019, samtidig som det totale opptaket til 

                                                           
15 Naturfag årsstudium var utlyst for opptak i 2018, men ble trukket fra Samordna opptak i 2018, vedtatt av 
rektor 22.05.2018. 
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årsstudiene har økt i 2018. I 2019 implementeres også nytt krav om mastergrad for opptak til PPU. 
Det er høyst usikkert hvordan dette vil slå ut på rekruttering til årsstudier, som tradisjonelt også har 
utgjort en del av faggrunnlaget til PPU-studenter. Med bakgrunn i usikkerhet og i faktisk høyere 
opptak i 2018, anbefaler direktøren i samråd med dekan ved Avd. LU at målene videreføres uendret 
for 2019.  

 Opptaksmål og måltall på 100 videreføres.   
 

6.3.2 Halvårsstudier/påbygging (30 studiepoeng)  
Avdelingsstyret har vedtatt at følgende halvårsstudier skal lyses ut i 2019: 

- Matematikk (1 + 2)  
- Norsk (1 + 2)  
- Norsk påbyggingsstudium  
- IKT for lærere 

Halvårsenheter i matematikk og norsk har også en parallell i tilsvarende årsstudier i 2019.  

 

Følgende halvårsstudier tilbys ikke i 2019: 

- Kunst og håndverk (1 + 2)  

- RLE (1 + 2)  

- Naturfag (1 + 2)  

- Idrett påbygging  

 

I avdelingens portefølje av 30-studiepoengsenheter inngår også Profesjonsrettet veiledning. Denne 

behandles utenfor samlekategorien halvårsstudier, se pkt. 6.4. 

I tillegg omtales to store enkeltemneopptak, identiske med emner som inngår i studieprogrammet 

IKT for lærere. Emnene er organisert som MOOC (Massiv Open Online Course): 

o Innføring informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng)   
o Pedagogisk bruk av IKT og IKT i samfunn (15 studiepoeng) 

 

IKT for lærere (30 studiepoeng) 

I 2018 er 142 av 172 registrerte studenter i kategorien halvårsstudier knyttet til deltidsstudiet IKT for 

lærere (30 studiepoeng), og utgjør således en stor gruppe studenter. Samtidig vil det si at kun 30 

eksterne studenter fordeles på øvrige halvårsenheter. IKT for lærere har stor mulighet for 

rekruttering, som et nettbasert tilbud, hvor emnene tilbys som MOOC. IKT for lærere er også et 

satsningsområde i femårig grunnskolelærerutdanning, da som rammeplanstyrt, integrert del av 

studietilbudet. Studiet IKT for lærere retter seg mot en større målgruppe, der opptakskravet er 

generell studiekompetanse. Av et opptak på 95 i 2016, er det registrert 50 fullførte kandidater i 2017, 

dvs. en dobling fra 2016 (25) og ca. 50 % gjennomføringsgrad. I 2018 foreligger ingen resultater for 

gjennomføring (DBH). 
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MOOC-emner innenfor tema IKT for lærere 

Når det gjelder enkeltemneopptak til MOOC er disse som sagt identiske med emner i studiet IKT for 

lærere. Emnene løftes allikevel frem her som viktige bidrag i IKT-løftet for lærerutdanningen. Alle kan 

delta på en MOOC16. Deltakere i MOOC som ønsker studentstatus og studiepoeng må imidlertid 

dokumentere opptakskrav for å avlegge eksamen. Så lenge dette betraktes som enkeltemneopptak17 

og ikke opptak til hele studieprogram, foregår finansieringen av MOOC via studiepoengproduksjon, 

eventuell intern avsetting og ikke gjennom høgskolens basisbevilgning. Totalt er det registrert 445 

studenter i ulike enkeltemner ved Avd. LU i 2018 (kilde DBH). 

 

Halvårsenheter i undervisningsfag: Matematikk og Norsk 

Da regjeringen innførte skjerpede krav til undervisningskompetanse for lærere, var det naturlig å 

forvente en fortsatt økning til halvårsstudier fra lærere som ikke lenger tilfredsstiller minimumskrav 

til undervisningskompetanse. Lærere som ikke faller inn under ordningen Kompetanse for kvalitet 

utgjør en liten gruppe av disse. I tillegg til studenter i IKT for lærere fordeler de øvrige 30 studentene 

innenfor halvårsstudiene seg på Matematikk 1 og 2 (6), Norsk 1 og 2 (13) og Norsk 

påbyggingsstudium (11). Norskutdanningene er viktige rekrutteringskilder som ledd i kvalifisering for 

opptak til Masterstudium i norsk i skolen.  

 

Oppsummert om halvårsstudier med samlet måltall 

Avdelingen ønsker at opptaksmålet for halvårsenheten økes fra 60 til 70, for å gjenspeile økningen 

innenfor IKT for lærere. Direktøren støtter forslaget, og mener også at en ytterligere økning med 

opptaksmål på 80 i kategorien halvårsenheter kan forsvares ut fra bl.a. gjennomføringsgraden i 

studiet IKT for lærere. Samtidig vil økonomiske konsekvenser av nettbaserte tilbud som MOOC i 

bevilgningsfinansiert virksomhet settes på dagsorden for kommende studieår.  

 

 Opptaksmål: økes fra 60 til 80  
 Måltall: økes fra 30 til 40 (heltidsekvivalenter) 

 
 

                                                           
16 Studenter i GLU/MAGLU gjennomfører obligatorisk kurs på 3o timer innenfor IKT for lærere, delvis 
sammenfallende med arbeidskrav i emner fra IKT for lærere/ MOOC og en god utnytting av ressurser i 
tilknytning til en viktig tematikk. 
17 Til sammenligning er det registrert 95 enkeltemnestudenter ved Avd. IR, mens det kun er 10 ved Avd. IT og 
ingen ved Avd. HV. 
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6.4 Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng)  
Profesjonsrettet veiledning utvidet målgruppen før studieåret 2018/2019, studiet retter seg nå mot 
praksisveiledere for studenter i helse- og sosialfagutdanninger i tillegg til praksisveiledere innenfor 
pedagogisk virksomhet.  

Studiet har rekruttert godt over tid, og det er stort behov for denne kompetansen i skolen. Ikke minst 
er det viktig for at høgskolens samarbeidsskoler (praksisarenaen for lærerstudentene) skal ha 
tilstrekkelig kompetanse for å veilede høgskolens egne studenter. Minimumskravet for 
praksisveiledere i skoleverket er imidlertid 15 studiepoeng, og flere av studentene avslutter også 
studiet etter oppnådd minimumskrav.  

Ny forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger definerer at praksisveileder som 
hovedregel skal ha formell veiledningskompetanse. Veiledende retningslinjer for utdanning og 
kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene ble vedtatt av UHR i februar 
2018, med en anbefaling om formell veilederutdanning på 10 studiepoeng.  

Veilederutdanning ved HiØ er foreløpig samordnet for disse målgruppene, med involvering fra begge 
avdelinger. Studiet er nærmere regulert i en samarbeidsavtale mellom Avd. LU og Avd. HV, datert 
03.11.2017, og Avd. LU har formelt gjennomføringsansvar for Profesjonsrettet veiledning. Det tas 
imidlertid forbehold om ytterligere revisjoner med bakgrunn i at nasjonale retningslinjer for nye 
bachelorutdanninger innenfor helse- og sosialfag ikke er vedtatt, med tanke på eventuelle 
konsekvenser av endringer som kommer i kjølvannet av disse som kan føre til andre behov for 
pedagogisk veilederopplæring. 

Før oppstart av revidert studium i 2018 ble opptaksmål økt fra 40 til 45 studieplasser. Måltallet ble 
videreført uendret, med begrunnelse i manglende erfaring med ny søkergruppe. I 2018 er det 
rekruttert 81 studenter. Anslagsvis er færre enn ¼ rekruttert fra helsesektoren, denne gruppen utgjør 
foreløpig ikke noen stor andel av studiet. Samtidig opplever Avd. HV stor pågang på kurs i 
veilederkompetanse som ikke er studiepoenggivende og av kortere varighet (1 2 dager). Ifølge Avd. 
LU har markedsføringen av studiet mot den nye målgruppen pågått hele studieåret. Det er rimelig å 
anta at studietilbudet enten ikke er godt nok kjent, alternativt er omfanget av utdanningen for stort 
(2 x 15 studiepoeng) eller også er ikke veilederutdanning prioritert av arbeidsgiver før krav om 
veilederkompetanse trer i kraft ved implementering av reviderte helse- og sosialfaglige utdanninger 
(jf. RETHOS).  

Høgskolen har erfaring med at ca. halvparten av studentene slutter i utdanningen etter at de har 
gjennomført første emne, som tilsvarer det formelle kravet for praksisveiledere i skoleverket. Det er 
tatt hensyn til dette i både opptaksmål og måltall for utdanningen. Ved reorganiseringen av studiet 
ble det ikke omfordelt måltall, verken fra Avd. LU eller Avd. HV, med bakgrunn i eksisterende 
kapasitet og gjensidig nytte ved utvidelse av målgruppen.  

Inntil høgskolen får mer erfaring med den nye ordningen, eventuelt klargjort behov for korrigeringer 
på bakgrunn av nye krav fra helse- og sosialsektoren, økes kun opptaksmål og måltall forsiktig, og 
begrenses foreløpig til kommende studieår. Økning i måltall vil her komme både Avd. LU og Avd. HV 
til gode, da det må legges til rette for utdanninger som i sin tur bidrar til at praksisopplæring i 
høgskolens studier kan godkjennes (studietilsynsforskrift). Studietilbudet må fortsatt markedsføres 
aktivt overfor aktuelle søkergrupper i helse- og velferdssektoren. 
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 Opptaksmål: økes fra 45 til 50 studieplasser.    
 Måltall: økes fra 20 til 25 heltidsekvivalenter, hvorav 14 heltidsekvivalenter er minimum ihht. 

inngått avtale med USN (tidligere HSN).  
 Kvoteordning for studenter fra lærerprofesjon vs. helse- og sosialfagsprofesjon avklares med 

opptakskontoret. 
 

6.5 PPU  Praktisk pedagogisk utdanning (60 studiepoeng) 
For 2018 er kandidatmåltall for Praktisk-pedagogisk utdanning 103 uteksaminerte kandidater. I år 
ligger foreløpig resultat på 141, dvs. at målet er nådd med god margin. Kandidatmåltallet er 
videreført for 2019 og gjelder samlet for begge rammeplanstyrte PPU-utdanninger, henholdsvis 
allmenne fag og yrkesfag.  

I 2014/2015 ble det innført ny rammeplan for PPU for yrkesfag for trinn 8 13, og utdanningen ble 
adskilt fra den opprinnelige PPU-utdanningen hvor både yrkeslærere og allmennlærere hadde fulgt 
samme rammeplan. Samtidig ble opptakskravet til PPU for yrkesfag skjerpet. I perioden etter har 
høgskolen definert felles opptaksmål til deltidsvariantene PPU-Y og PPU-A, søkermønsteret har i stor 
grad avgjort dimensjoneringen av utdanningene.  

I desember 2015 trådte ny forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (allmenne fag) 
i kraft med umiddelbar virkning, og med skjerpede opptakskrav til utdanningen. Nasjonalt krav om 
mastergrad som opptaksgrunnlag til PPU for allmenne fag ble imidlertid utsatt og vil gjelde fra og 
med opptak til studieåret 2019/2020. Unntak fra kravet er praktisk-estetiske fag. Endringen kommer 
bl.a. som en naturlig følge av at grunnskolelærere vil inneha mastergrad etter avsluttet femårig 
grunnskolelærerutdanning og at man dermed bør stille de samme kraven til lærere som primært skal 
jobbe i ungdomsskole og vgs.  

Varsel om skjerpet opptakskrav må sies å ha påvirket søkerne til både heltids- og deltidsutdanningen 
i perioden 2016 2018. Dette er det også tatt høyde for i vurdering av studieportefølje og måltall i 
2016 og 2017. Styret sluttet seg til anbefalingen om at høgskolen i perioden frem til 2019/2020 skulle 
legge forholdene til rette for at så mange som mulig av de som ønsker å ta PPU etter dagens 
opptakskrav kunne gjennomføre dette. Et tiltak har vært å informere godt om fremtidig endring av 
opptakskrav. Samtidig ble måltallet økt for en begrenset periode, slik at avdelingen kunne kanalisere 
økte ressurser inn i utdanningen for å håndtere en større studentgruppe (styresak 44/16 og 52/17). 

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid (PPU-Y) 
Ved HiØ er PPU for yrkesfag organisert som deltidsutdanning over to år. Opptaket viser en stabil 
økning de fem aktuelle årene utdanningen har eksistert (30/32/38/44/56). I samme periode er det 
uteksaminert hhv 25, 26 og 30 kandidater fra PPU-Y.    

Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid og deltid (PPU-A) 
I perioden 2014 2017 fordeler opptaket til heltid seg slik: 51/46/68/67. I 2018 er det registrert et 
opptak på 85 heltidsstudenter og det er fortsatt registrert søkere på venteliste (11) etter avsluttet 
opptak. 

I perioden 2014 2017 fordeler opptaket til deltid seg slik: 42/46/64/61. I 2018 er det registrert et 
opptak på 96 deltidsstudenter. 
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Utviklingen viser at avdelingen har tatt et betydelig ansvar for å utdanne en større andel PPU-
studenter fra 2016 og fremover, etter den varslede endringen i opptakskravet. I 2018 er opptaket 
særlig stort. 

For 2018/2019 ble det gitt et totalt opptaksmål for PPU på 145 studieplasser, basert på et totalt 
opptak på 172 studenter til alle tre utdanninger høsten 2017. Måltallet var på 55 for 
heltidsutdanningen og 90 heltidsekvivalenter i deltidsutdanningen. Avdelingen har tatt opp langt 
flere studenter enn den tildelte strategiske økningen i antall studieplasser for perioden. Illustrasjonen 
nedenfor viser at det totale måltallet er økt med 35 heltidsekvivalenter i perioden 2015 2018. Den 
største økningen i måltall ble gitt før studieåret 2017/2018, mens økningen i opptak allerede var 
betydelig i 2016 samtidig som det i 2018 er foretatt rekordhøye opptak og avviket mellom måltall og 
opptak blir dermed stort.:  

 
Studieår 

Heltid PPU  A Deltid PPU  A og Y Sum måltall 
Opptak  Opptaksmål Måltall Avvik Opptak Opptaksmål 

 
Måltall Avvik  

A + Y Sum 
2015 46 50 50 -4 46 + 32 78 70 60 8 110 
2016 68 50 50 18 64 + 38 102 70 65 37 115 
2017 67 55 55 12 61 + 44 105 85 85 20 140 
2018 85 55 55 30 96 + 55 151 90 90 61 145 

Kilde: DBH og tidligere styresaker HiØ 

Avdelingsstyret har sluttet seg til dekans vurdering om at endret opptakskrav til PPU kan få 
betydning for smertegrensen avdelingen setter for opptaket, men ikke for det utlyste studietilbudet 
innenfor PPU. Begge studietilbud (heltid og deltid) innenfor PPU for allmenne fag ønskes utlyst for 
studieåret 2019/2020 og direktøren støtter forslaget.  

Avdelingen har selv skissert en mulig fordeling av antall studenter med 55 i heltidsutdanningen (A), 
55 i deltidsutdanning (A) og 35 i deltidsutdanning (Y). Det vil si en målsetting som ligger på samme 
nivå som 2018. Opptakskontoret har sett på hvor mange av årets kvalifiserte søkere som vil dekke 
neste års krav om mastergrad til PPU-A. Den uoffisielle utredningen viser at i overkant av 100 søkere 
ville dekket masterkravet, men dette er undersøkt uavhengig av hvilken prioritet PPU hadde i 
søknaden (1 3) eller om søkeren faktisk har tatt imot tilbud og startet ved HiØ i 2018.  

Kandidatmåltallet er nådd med god margin og det er f.eks. verken gitt strategiske/nye studieplasser 
til utdanningene gjennom Statsbudsjett eller Revidert Nasjonalbudsjett som signal om fortsatt økning 
i volum. Direktøren minner også om at tidligere strategiske beslutninger er gjort for en avgrenset 
periode og at opptaksmål og måltall må reduseres når tiltaket er gjennomført. I første omgang 
reduseres opptaksmålene tilbake til utgangsposisjonen i 2016 til vi har fått erfaring med 
rekrutteringen etter nye opptakskrav i 2019.  

Fra 2019/2020 legges det ikke lenger opp til et felles måltall for de to deltidsutdanningene, det er få 
eller ingen sammenfallende aktiviteter mellom utdanningene og utdanningene rekrutterer fra ulike 
målgrupper. Direktøren ønsker nå å følge utviklingen innenfor hver av de tre utdanningene. 
Avdelingen står imidlertid fritt til å omdisponere plasser mellom de tre variantene, eventuelt fra 
andre utdanninger ved egen avdeling. Eventuelt også ta opp flere studenter innenfor tildelt ramme 
dersom søkergrunnlag og ressurssituasjon tilsier dette.  
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 PPU-A, heltid: Opptaksmål og måltall reduseres fra 55 til 50 studieplasser 
 PPU-A, deltid: Opptaksmål reduseres fra 55 til 35 studieplasser. Måltallet skilles ut med 40 

heltidsekvivalenter og er basert på to kull i studieløp, hvorav fortsatt ett høyt kull basert på 
opptaksmål fra «tiltaksperioden».   

 PPU-Y, deltid: Opptaksmål videreføres med 35 studieplasser. Måltallet skilles ut med 40 
heltidsekvivalenter og er basert på to kull i studieløp, hvorav fortsatt ett høyt kull basert på 
opptaksmål fra «tiltaksperioden». 

Dette gir et totalt måltall for alle PPU-varianter på 130 heltidsekvivalenter og innebærer en 
reduksjon på 15 studieplasser sammenlignet med 2018. Direktøren gjør med dette oppmerksom 
på at måltallene vil kunne reduseres ytterligere fra 2020.  

 

6.6 Masterstudier 
 

6.6.1 Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0 3 år) 
Studiet ble akkreditert og etablert i juni 2013, og tilbys på deltid over fire år. Så langt viser 
rekrutteringen 16 (2014), trukket (2015), 22 (2016) og 16 (2017) studenter. Avdelingsstyret besluttet 
at studiet ikke skulle lyses ut for 2018/2019, og at studiet lyses ut annethvert år til annet vedtak er 
fattet. Studiet skal lyses ut for opptak i 2019, direktøren støtter forslaget. I 2019 vil det være tre kull i 
studieløp (2016, 2017 og 2019). Gjennomsnittlig frafall for to aktive kull er på 29 prosent.  

 Opptaksmål: 20 
 Måltall: økes fra 15 til 20 heltidsekvivalenter 

 

6.6.2 Masterstudium i norsk i skolen 
Masterstudium i norsk i skolen (120 studiepoeng) ble akkreditert februar 2016, og startet opp med 
første kull 2017/2018, da med heltid som hovedmodell. Norsk som skolefag er et av regjeringens 
prioriterte fagområder i ny grunnskolelærerutdanning og dette masterstudiet er et ledd i den faglige 
implementeringen av masterfordypningen norsk i femårig GLU. Emner knyttet til norskfaget i syklus 2 
(4. 5. studieår) vil nesten være identiske med emnene i Masterstudium i norsk i skolen (120 
studiepoeng). HiØ ønsker å gi grunnskolelærere med fireårig utdanning mulighet til å erverve 
masterkompetanse siden dette er normalen fra og med opptak til grunnskolelærerutdanning i 2017. 
Overgangen til master i norsk i skolen fra dagens fireårige GLU etter tredje studieår vil imidlertid bare 
være aktuell i en kort periode, deretter vil målgruppen hovedsakelig være lærere som allerede er i 
jobb.  

I 2017 rekrutterte heltidsutdanningen 12 studenter, kun et fåtall av disse planlegger å ta utdanningen 
på normert tid. Fra 2018 ble studiet utlyst som både heltids- og deltidsstudium, dette har resultert i 
fire studenter på heltid og åtte på deltid. Emner i heltids- og deltidsutdanningen samordnes, slik det 
er redegjort i styresak 52/17 november 2017. Ut fra søkermønster ser man at studiet burde ha deltid 
som hovedmodell, men da utelukker man samtidig muligheten for å fullføre en mastergrad på 
normert tid for studenter i fireårig GLU. Fra 2020 vil studiet integreres i femårig 
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grunnskolelærerutdanning, men med mulighet for synergieffekter og samkjøring dersom studiet også 
videreføres som eget studieprogram. 

Direktøren støtter forslaget om fortsatt utlysning på heltid og deltid studieåret 2019/2020. Det ble 
satt et lavere måltall enn opptaksmål ved første og andre gangs utlysning på grunn av usikkerhet og 
etter hvert erfaring med muligheten for å rekruttere 20 studenter. Opptaksmålet vil videreføres på 
med minimum 20 studieplasser som et felles opptaksmål for heltid og deltid. Med bakgrunn i det 
strategiske valget som er tatt om utdanningen i en kortere periode, vil ikke direktøren sette 
begrensning for oppstart, en slik begrensning diskuteres med avdelingsledelsen når søkertall 
foreligger. Måltallet økes fra 15 til 20 heltidsekvivalenter, men med veiledende måltall for begge 
varianter for å følge utviklingen. 

 Opptaksmål: videreføres med 20 studieplasser, felles for heltid og deltid. Veiledende 
opptaksmål er 10 studieplasser til hver variant. 

 Måltall: økes fra 15 til 20 heltidsekvivalenter med tre kull, hvorav tre opptak på heltid og to 
på deltid. Veiledende måltall blir 15 studieplasser til heltid og 5 heltidsekvivalenter til deltid 

 

6.6.3 Masterstudium i spesialpedagogikk 
MA spesialpedagogikk ble akkreditert sommeren 2013, og første kull18 startet høsten 2014. I 2018 er 
det registrert et rekordstort opptak på 74 studenter. Opptak de siste fem år viser en variasjon på 
29/42/39/68/78 studenter. I 2018 ble også det første kullet uteksaminert med 20 kandidater, dvs. en 
gjennomføringsgrad på 69 prosent.  

De første 60 studiepoengene i masterutdanningen kan søkes innpasset i 
grunnskolelærerutdanningen, slik at studenten både får vitnemål som grunnskolelærer og en 
mastergrad i spesialpedagogikk. Denne søkergruppen utgjør imidlertid ikke en stor del av 
studentgrunnlaget i masterutdanningen. Studenter i MAGLU har foreløpig ikke tilbud om 
masterprofilering innenfor spesialpedagogikk, og studiet anses som et viktig supplement til denne 
utdanningen og til lærere med godkjent utdanning som eventuelt ønsker å tilegne seg en mastergrad 
innenfor et etterspurt fagområde i skoleverket. I samråd med avdelingen videreføres opptaksmål 
uendret av kapasitetshensyn. Måltallet øker imidlertid noe som følge av store studentopptak.   

 Opptaksmål: videreføres med 40 studieplasser. 
 Måltall: økes fra 70 til 85 heltidsekvivalenter. 

 

  

                                                           
18 Tidligere er studiet gitt i samarbeid med Universitetet i Stavanger, som deltidsutdanning over tre år. 
Studieåret 2014/2015 ble siste kull etter gammel studieplan faset ut.  
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6.7 Oppsummering LU 
 

Forslag til vedtak: 

 Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0 3 år) lyses ut for opptak 
studieåret 2019/2020. 

 Masterstudium i norsk i skolen lyses ut for opptak som både heltids- og deltidsstudium 
studieåret 2019/2020, med felles opptaksmål. 
 

6.7.1 LU  opptaksmål og måltall studieåret 2019/2020 
Sammenlignet med 2018 legges det opp til en økning i opptaksmål på 20 studenter for 2019. Selv om 
opptaksmålet øker er det fortsatt et betydelig lavere tall enn faktisk opptak i 2018.  

Det er foreslått en total økning i måltall på 80 heltidsekvivalenter for 2019, avdelingen økte også med 
77 heltidsekvivalenter i 2017 og 48 heltidsekvivalenter i 2018. I 2019 skyldes halvparten av økningen 
fortsatt korrigering av høye opptak til barnehagelærerutdanning. MA i spesialpedagogikk øker som 
følge av høye opptak, og MA norsk i skolen øker noe som følge av utbygging av flere kull. Videre økes 
måltallet til kategorien halvårsstudier, særlig som følge av økt rekruttering til studiet IKT for lærere. 
PPU får en liten reduksjon i måltallet, måltallet har tidligere vært økt for å stimulere til høyere opptak 
i en mellomperiode før krav om mastergrad for opptak trer i kraft fra 2019/2020. Det er uvisst 
hvordan dette kravet vil slå ut i opptaket 2019.    

Tabell 12 Oppsummert forslag LU 2019 

  
Opptatt 

Totalt Opptaks- Reg. Måltall  Måltall  

Studium 2018 mål 2019 10.18 2018 2019 Endring 
Grunnskolelærerutdanning 1-7 
(fases ut) - - 66 65 30 -35 
Grunnskolelærerutdanning 5-10 
(fases ut) - - 144 140 75 -65 

MAGLU 1-7 44 50 79 80 125 45 

MAGLU 5-10 83 70 142 140 205 65 

Barnehagelærer heltid  117 100 333 290 330 40 

Barnehagelærer deltid 45 35 105 95 100 5 

PPU  A (heltid) 85 50 79 55 50 -5 

PPU  A (deltid) 96 35 78 90 
(felles) 

40 

-10 PPU yrkesfag (deltid) 55 35 43,5 40 

Profesjonsrettet veiledning19 81 50 40,5 20 25 5 

Årsstudier 135 100 127 100 100 0 

Halvårsenheter  172 80 78,5 30 40 10 
MA i barnehagepedagogikk og 
småbarnsvitenskap (0-3 år) deltid) - 20 15,5 15 20 5 

MA i norsk i skolen, heltid 4 20 
(felles) 

12 15 
(felles) 

20 
(felles) 5 MA i norsk i skolen, deltid 6 3 

MA i spesialpedagogikk (deltid) 74 40 87,5 70 85 15 

Sum avdeling 997 685 1 433,5 1 205 1 285 80 

                                                           
19 Tidligere Pedagogisk veiledning 
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7 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS) 
 
Avdelingsstyret har behandlet studieporteføljen i møte 29.05.2018, med en redegjørelse for flere 
pågående utviklingsprosjekter. Status høst 2018 er at avdelingen ikke foreslår større endringer i det 
utlyste studietilbudet for 2019/2020. Endringene består i innføring av spansk som valgbar 
studieretning i MA i fremmedspråk i skolen, og en større endring innenfor bachelorprogrammet 
regnskap og revisjon som nå endrer navn til BA i regnskap. Avdelingens pågående arbeid med 
utviklingsprosjekter kan på lengre sikt innebære endringer i det etablerte studietilbudet, både 
innenfor bachelor- og masterporteføljen.  

Før studieåret 2018/2019 ble det åpnet for utlysning direkte til 2. studieår på utvalgte 
bachelorprogram. Kravet til disse søkerne var at alle 60 studiepoeng fra 1. studieår skulle være 
bestått (her årsstudium i bedriftsøkonomi). For Avd. ØSS gjelder ordningen for BA i regnskap og 
revisjon og BA i økonomi og administrasjon. Studenter som er tatt opp gjennom denne ordningen 
inngår i møtt-tallet, dvs. kolonnen «Opptatt totalt 2018» i tabellen nedenfor. 
 

Tabell 13 Avdeling ØSS 01.10.2018 

  Opptaks- 
Opptatt 

totalt Reg. Måltall  Reg. Avvik 

Studium mål 2018 2018 10.2017 2018 10.2018  

BA i økonomi og administrasjon 85 94 189 165 187 22 

BA i regnskap og revisjon 40 56 178 115 150 35 

BA i samfunn, språk og kultur20 60 109 124,5 100 122,5 22,5 

BA i internasjonal kommunikasjon 25 33 76 70 81 11 

Bedriftsøkonomi, årsstudium 25 31 32 25 31 6 

Statsvitenskap, årsstudium 30 44 35 30 43 13 

Årsstudier i språk 190 277 339 190 311 121 

MA i organisasjon og ledelse  40 39 74,5 70 83,5 13,5 

MA i fremmedspråk i skolen 40 68 67 60 80 20 
Studieprogram med aktivitet, uten måltall i 
perioden - - 0,5 -  - 

SUM 535 751 1 115,5 825 1 089 264 
Studier med opptaksmål og opptatte studenter (antall personer) samt totalt måltall og antall registrerte studenter 
(heltidsekvivalenter) i DBH pr. 01.10.2018. Antall registrerte studenter omfatter også studenter som ikke følger normert 
studieprogresjon. Avvik viser forholdet mellom måltall og antall registrerte studenter. 

Avdelingen når det totale opptaksmålet med god margin (216 studenter), og alle enkeltstående 
kategorier har nådd opptaksmålet  med unntak av én registrering ved MA i org og ledelse. Innenfor 
noen av samlekategoriene kan det være ujevn fordeling av studenter på ulike fag/språk. MA i 
fremmedspråk i skolen viser en positiv utvikling med høye opptak to år på rad. 

Årsstudier i språk rekrutterer spesielt godt. Disse studiene er nettbasert, og utlyst som 
heltidsutdanning, men også i realiteten en deltidsutdanning for mange. Se vedlegg 3, Frafall og 
forsinkede studieløp. Avviket mellom totalt måltall og antall registrerte studenter er i 2018 på 264 
heltidsekvivalenter. 121 av disse skyldes overbooking, dvs. at måltallsutviklingen til språk ikke følger 
samme tempo som faktisk rekruttering. Se nærmere omtale i pkt. 7.4.2 Årsstudier i språk. 

                                                           
20 Inkludert påbyggingsstudier (engelsk, tysk, fransk, spansk og statsvitenskap) 
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Totalt 116 av 867 registrerte gradsstudenter er forsinket i studieløpet. Gjennomsnittlig frafall for 
gradsstudiene er på 26 prosent. Det beregnes ikke gjennomsnittlig frafall fra årsstudier og 
halvårsstudier, men 24 prosent av aktive registrerte studenter tilhører tidligere kull og er forsinket, 
tallet er stabilt for 2017 og 2018.  

 

7.1 Grunnstudier i økonomi 
Avdelingen har tre grunnstudier i økonomi, som dels må sees i sammenheng med hverandre.  

7.1.1 Bedriftsøkonomi, årsstudium 
Årstudium i bedriftsøkonomi er identisk med første studieår i både BA i økonomi og administrasjon 
og BA i regnskap og revisjon, fra 2019 BA i regnskap (se pkt. 7.1.3). Søkertall og opptakstall er stabile. 
Studiet er lite kostnadskrevende, i og med at dette samkjøres med første studieår i to 
bachelorstudier. Her er det også mulighet for rekruttering til bachelorstudiene, med innpassing av 
allerede gjennomført første studieår. Fra 2018/2019 har søkere med bestått årsstudium kunnet søke 
seg direkte inn til 2. studieår ved avdelingens bachelorstudier innenfor økonomi/regnskap/revisjon. I 
tråd med avdelingens forslag videreføres opptakstall og måltall. 

 Opptaksmål: videreføres med 25 studieplasser. 
 Måltall: videreføres med 25 studieplasser. 

 

7.1.2. Bachelorstudium i økonomi og administrasjon  
I 2018 er det tatt opp 94 studenter til et opptaksmål på 85. Vurdert ut fra de siste fire årene, er 
gjennomsnittsopptaket på ca. 90 studenter. Samtidig er det gjennomsnittlige frafallet for normerte 
kull beregnet til 31 prosent i 2018. Noe av frafallet kan forklares med at studenter søker overflytting 
til BA regnskap og revisjon i andre og tredje studieår. Tall for BA i regnskap og revisjon viser 
imidlertid at dette ikke forklarer hele frafallet, frafallet innenfor enkelte kull har også økt for dette 
studiet.  

Opptaksmål og måltall ble økt med fem studieplasser for 2018, avdelingen har foreslått en fortsatt 
økning for 2019. Dette begrunnes med at det er ventelister til studiet, og dermed tilstrekkelig 
rekrutteringsgrunnlag. Etter avsluttet opptak var det fortsatt 32 søkere på venteliste til BA i økonomi 
og administrasjon.  

Avdelingen oppfordres til å fortsatt fokus på gjennomstrømming og kandidatproduksjon fremfor 
økning i volum innenfor denne utdanningen. Avdelingen står imidlertid fritt til å betrakte opptaksmål 
og måltall som veiledende sett i sammenheng med dimensjonering av BA regnskap, eventuelt å ta 
opp flere studenter dersom dette er kvalitetsmessig forsvarlig. Måltallet øker allikevel med bakgrunn 
i økt opptaksmål i 2018 og videreføring av dette for 2019. 

 Opptaksmål: videreføres med 85 studieplasser  
 Måltall: økes fra 165 til 180    
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7.1.3 Bachelorstudium i regnskap 
For å kunne levere et moderne studietilbud som er attraktivt i markedet, samt å opprettholde 
kvalitet i studietilbudet, har avdelingen foretatt en større endring av BA i regnskap og revisjon. 
Revideringen er gjort med bakgrunn i ny revisorlov som trer i kraft tidligst 2020, ny revisorlov er 
fremmet 31.12.2017. Forslaget til ny revisorlov inneholder bl.a. nye krav til revisorutdanning, 
herunder krav om at kandidater må ha en relevant mastergrad for å kvalifisere til statsautorisert 
revisor. Dette betyr at kandidater med BA i regnskap og revisjon fra HiØ ikke vil få revisorgodkjenning 
fra og med 2020. Avdelingen har valgt å styrke regnskapsdelen av programmet og vil gjennom økt 
fokus på digital kompetanse  herunder kompetanse om moderne arbeidsverktøy for 
regnskapsførere  fortsatt tilby en bachelorgrad innen fagområdet regnskap. Som ledd i denne 
endringen har rektor vedtatt nytt navn på studiet: Bachelorstudium i regnskap / Bachelor in 
Accounting (vedtak 19.10.2018, vedlagt). Årstudium i bedriftsøkonomi vil fortsatt kunne innpasses 
som første studieår i utdanningen. 

Parallelt med at dette studiet fases inn med egen studieprogramkode, fases BA i regnskap og revisjon 
ut. Nytt studietilbud må gjøres kjent i markedet. Det er fortsatt stort behov for kompetanse innenfor 
regnskapsføring, men samtidig usikkert hvorvidt studiet vil rekruttere like godt som tidligere BA i 
regnskap og revisjon.  

 Opptaksmål: settes til 40 studenter, basert på tidligere opptaksmål for BA i regnskap og 
revisjon. 

 Måltall: settes til 35 studieplasser.  
Med ett kull i studieløp for ny utdanning har direktøren foretatt en skjønnsmessig vurdering 
basert på varierende frafallsstatistikk i tidligere utdanning. I 2018 er det gjennomsnittlige 
frafallet på 25 % for BA i regnskap og revisjon, enkelte studieår har frafallet hatt negativt 
fortegn. 
 

7.1.4 Bachelorstudium i regnskap og revisjon 
I 2018 er det tatt opp 56 studenter, og viser det høyeste opptaket i utdanningen innenfor en 
femårsperiode. Samtidig er det ikke lenger registrert venteliste ved studiet etter avsluttet opptak. På 
grunn av en andel studenter som søker overflytting fra BA økonomi og administrasjon til andre og 
tredje studieår, har det tradisjonelt vært minimal eller positiv frafallsstatistikk i studiet. I 2017 ble det 
registrert et gjennomsnittlig frafall på 14 prosent, i 2018 er dette økt til 25 prosent. Av alle registrerte 
studenter pr. 01.10 tilhører 46 tidligere kull ut fra normert studieløp, dette utgjør 29 prosent av 
studentene. Utdanningen fases nå ut til fordel for nytt BA i regnskap, se pkt. 7.4.3. 

 Opptaksmål: 0 
40 studieplasser overføres til BA i regnskap.  

 Måltall: reduseres fra 115 til 75 studieplasser, med to kull i studieløp 

 

7.2 Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon 
En stor andel av utvekslingsstudenter fra våre partnerinstitusjoner deltar i denne utdanningen, og 
det er også i dette studiet det er størst andel studenter som reiser på utvekslingsopphold.  
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Avdelingen har ikke foreslått endringer i opptaksmål eller måltall for 2019/2020. I 2018 er det 33 nye 
studenter på studiet, dvs. samme nivå som i 2017. Frafallet varierer med ytterpunkter som 22 
prosent (2016) til 11 prosent (2017). I 2018 er gjennomsnittlig frafall på 15 prosent. Måltallet øker 
noe som følge av et høyere opptak i 2017 og 2018. 

 Opptaksmål: videreføres med 25 studieplasser 
 Måltall: økes fra 70 til 75 studieplasser 

 

7.3 Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur  
Studiet (forkortet BSSK) er bygget opp med valg av to årsstudier og ett påbyggingsstudium, samt 30 
studiepoeng valgemner eller utveksling. Det betyr at gradsstudentene følger undervisning sammen 
med studenter i årsstudier og påbyggingsstudier. Opptaksmål og måltall for påbyggingsstudiene21 er 
inkludert i bachelorutdanningen. Studenter som får opptak til påbyggingsstudier gjennom lokalt 
opptak er imidlertid ikke registrert som gradsstudenter og data for hvert påbyggingsstudium 
rapporteres til DBH. 

Opptaket til BSSK over tid viser store variasjoner. De siste to årene har rekrutteringen økt kraftig og 
det er registrert 50 nye programstudenter i 2018. Utviklingen for påbyggingsstudier har vært jevnt 
økende, men viser samtidig en liten nedgang i 2018 med 59 studenter mot 75 i 2017. Se også kap. 
7.4.3 Påbyggingsstudier. Totalt er det dermed registrert 109 studenter i opptaket til BSSK i 2018. 

En del gradsstudenter får innpasset tidligere bestått utdanning fra HiØ eller andre institusjoner. 
Statistikk over uteksaminerte programkandidater viser at antallet er relativt lavt sett i forhold til 
opptakstall. Gjennomsnittlig frafallsprosent for BSSK og andel forsinkede studenter i 
påbyggingsstudier ligger på ca. 31 prosent. Opptaksmål og måltall ble økt for 2018 som følge av økt 
opptaksmål og faktisk rekruttering. Målene videreføres uendret for 2019.  

 Opptaksmål: videreføres med 60 studieplasser, inkludert påbyggingsstudier  
o Veiledende opptaksmål er fortsatt minimum 25 rekruttert som 

programstudenter (180 studiepoeng) via Samordna opptak 
 Måltall: videreføres med 100 heltidsekvivalenter.  

 

7.4 Årsstudier og halvårsstudier 

7.4.1 Statsvitenskap, årsstudium  
I perioden 2012 2018 er det gjennomsnittlige opptaket 37 studenter. I 2018 er det registrert et 
opptak på 44 studenter. Det er ingen venteliste til studiet etter avsluttet opptak i 2018.  

Avdelingen ønsker en økning i opptaksmål og måltall, direktøren støtter ikke forslaget. Utdanningen 
inngår også som del av BSSK, hvor studenter som velger statsvitenskap deltar i undervisning med 
studenter som er tatt opp til årsstudiet via Samordna opptak. Av studenter som tar studiet som 
eksterne søkere (dvs. ikke registrert som gradsstudenter ved BSSK) er gjennomføringsgraden ca. 50 
%. Det registreres ikke frafall ved årsstudier, men i perioden 2016 2018 har gjennomsnittlig 18 

                                                           
21 Inkluderer påbygging i engelsk, fransk, spansk, tysk og statsvitenskap. 
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studenter fullført årsstudiet hvert år (2016: 10), (2017: 25), (2018: 20). Opptaksmål og måltall 
videreføres uendret.  

 Opptaksmål: videreføres med 30 studieplasser. 
 Måltall: videreføres med 30 studieplasser. 

 

7.4.2 Årsstudier i språk 
Det gis et samlet opptaks- og måltall for årsstudier i språk. Det er i stor grad søkningen som avgjør 
fordelingen mellom språkstudiene. I 2018 er det totalt rekruttert 275 studenter, fordelt på engelsk 
(55), fransk (70), spansk (80) og tysk (70).  

Opptakstallene har vært økende, og søkertilfanget og kapasiteten til å ta imot flere studenter har 
også økt parallelt med at avdelingen har gjort studiene mer fleksible/nettbaserte. Årsstudiene inngår 
også i BSSK. Opptakskapasiteten i årsstudiene reguleres av søkermønsteret til studenter som skal 
gjennomføre de samme studiene som valgfag i BSSK, disse må få prioritet.  

Årsstudier i språk er nettbaserte, med et stort potensial for økt rekruttering og med 
veiledningskapasitet som største rammebetingelse. I tillegg viser erfaringer at en stor andel 
studenter bruker mer enn normert tid på studiene, se Vedlegg 3, Beregning av frafall. Av 376 
registrerte studenter i 2018 (FS-tall), er 97 registrert med tilhørighet i tidligere kull. Statistikk fra DBH 
viser en gjennomføringsgrad på mellom 35 og 41 prosent hvert studieår. Beregninger er gjort for 
perioden 2014 2018 og det er variasjoner innenfor det enkelte språkstudium. For 2018 er det 
foreløpig registrert 100 kandidater som har fullført kategorien årsstudier i språk. Prosentvis fullføring 
har vært relativ stabil de siste fire årene og er kontrollert for antall studenter som har fått opptak til 
årsstudiene. Dette indikerer at mange i realiteten er deltidsstudenter og også at en stor andel 
studenter i realiteten slutter i utdanningen. 

I flerårige studier vil et etterslep i studiene, eller registrert frafall som fører til lavere 
gjennomføringsgrad, normalt korrigeres i måltallene på sikt. Det gis dermed ikke full uttelling for 
måltall i takt med faktisk opptak til årsstudier i språk, samtidig som måltallet ikke reduseres 
tilsvarende som et antatt frafall, eventuelt beregning som deltidsutdanning, skulle tilsi. Direktøren 
foreslår at opptaksmål og måltall for årsstudier i språk videreføres uendret for 2019/2020. 

 Opptaksmål: videreføres med 190 studieplasser 
 Måltall: videreføres med 190 heltidsekvivalenter  

 

7.4.3 Påbyggingsstudier (30 studiepoeng) 
Måltall for påbyggingsstudier (språk og statsvitenskap) inngår i måltallet til BA i samfunn, språk og 
kultur (BSSK). Tilbudet består av engelsk, fransk, spansk, tysk og statsvitenskap.  

I tillegg til å være valgfag i BSSK, lyses studiene ut i lokalt opptak for studenter som kun ønsker en 
påbygging. Rekrutteringen av eksterne studenter i påbyggingsstudiene har økt betraktelig fra 2014. 
Sammenlignet med 2017 (75) vises imidlertid en reduksjon i ekstern rekruttering i 2018 med totalt 59 
studenter.  
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Påbyggingsstudier i språkfag er også viktig for kvalifisering og rekruttering av studenter til MA i 
fremmedspråk i skolen.  

 Måltall: inngår i BA i samfunn, språk og kultur, se kap. 7.3. 
Avdelingen lyser ut følgende påbyggingsstudier studieåret 2019/2020:  
Engelsk, fransk, spansk, tysk og statsvitenskap. 
 
 

7.5 Masterstudier 

7.5.1 Masterstudium i fremmedspråk i skolen  
Studiet er nettbasert og samlingsbasert, i samarbeid med Göteborgs universitet og 
Linnéuniversitetet. Fra og med studieåret 2015/2016 ble studiet formelt omregistrert fra heltid til 
deltid, og kun lyst ut for opptak som deltidsstudium.  

I 2015 ble utdanningen supplert med fransk studieretning, i tillegg til engelsk og tysk. Spansk 
studieretning ble akkreditert 21.06.2018 og skal tilbys fra høsten 2019.   

For å skape handlingsrom for flere studieretningsvalg (språk), økte høgskolestyret opptaksmålet i 
2015. Omlegging til deltidsmodell og innføring av nytt språk (fransk) har resultert i høyere opptak. I 
2017 ble det tatt opp 60 studenter, mot 41 i 2016 og 37 i 2015. I 2018 er det registrert 68 nye 
studenter. En økende interesse for påbyggingsstudiene i språk kan også ha gitt positivt utslag på 
rekrutteringen. Avdelingen forventer økt rekruttering når spansk også tilbys som studieretning. 
Spansk rekrutterer den største andelen av studenter innenfor både årsstudier og påbyggingsstudier. 

Opptaksmål økes, men ikke i samme takt som avdelingen foreslår. Det er fire kull i studieløp og det 
vil være fire mulige studieretninger fra 2019. Økningen baseres imidlertid på faktisk opptak til 
utdanningen i 2017 og 2018. Endring av studieportefølje skal primært foregå ved omdisponering av 
måltall innenfor avdelingens ramme og ikke tildeling av nye studieplasser. Det er forventet et økt 
opptak ved implementering av spansk, samtidig er det usikkert om dette f.eks. vil skape 
forskyvninger i interessen for øvrige studieretninger (engelsk, fransk, tysk). Frafallsregistrering i 
deltidsutdanningen har økt og er tilnærmet 31 prosent. Beregning av måltall påvirkes også av dette. 

 Opptaksmål: økes fra 40 til 60 studieplasser 
 Måltall: økes fra 60 til 80 heltidsekvivalenter 

 

7.5.2 Masterstudium i organisasjon og ledelse  
MA i organisasjon og ledelse er organisert som deltidsutdanning over fire år, studiet er 
erfaringsbasert. I 2018 er det registrert et opptak på 39 studenter til 40 studieplasser. Det er relativt 
stor variasjon i møtt-tallene de senere årene: 2014 (32), 2015 (50), 2016 (35) og 2017 (41). Etter 
avsluttet opptak i 2018 er det 18 søkere på venteliste.  

Gjennomsnittlig frafallsprosent varierer også, men viser en positiv utvikling. En god del studenter (28 
av 171) er registrert som forsinket i studiene, dvs. tilhører kull utenfor normert studietid.  
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Direktøren støtter seg til avdelingens anbefaling om videreføring av opptaksmål for 2019/2020. 
Opptaksmål er en minimumsstørrelse og en forutsetning for å beholde måltall. Måltallet ble 
nedjustert i 2017 som følge av lavt opptak i 2016, deretter oppjustert med 10 plasser i 2018 ut fra 
rekruttering og frafallsutvikling. Måltallet videreføres uendret for 2019.   

 Opptaksmål: videreføres med 40 studieplasser 
 Måltall: videreføres med 70 heltidsekvivalenter. 

 

7.6 Oppsummering ØSS 
 

Forslag til vedtak: 

 BA i regnskap og revisjon lyses ikke ut for opptak i 2019/2020. Studieprogramkoden for dette 
studiet fases ut. Revidert studium med ny tittel BA i regnskap lyses ut for opptak i 2019/2020. 
Endring av studiets tittel er vedtatt av rektor 19.10.2018. Høgskolestyret tar saken til 
orientering. 

 MA i fremmedspråk i skolen lyses ut for opptak i 2019/2020 med ordinære språkvalg 
(engelsk, tysk og fransk) og med spansk som ny valgbar studieretning. 
 

7.6.1 ØSS  opptaksmål og måltall studieåret 2019/2020 
For studieåret 2019/2020 har avdelingen foreslått en total økning i opptaksmål. Som tabell 14 på 
neste side viser, øker totalt måltall med 35 heltidsekvivalenter. Økningen skyldes bl.a. etterslep i 
måltall etter at BA økonomi og administrasjon tidligere har fått økt opptaksmål, samt en registrert 
økning i opptaket til MA fremmedspråk i skolen etter supplering av fransk som studieretning. 

Avdelingen får ikke økte opptaksmål og måltall for årsstudier i språk, tross høyt opptak. Dette 
begrunnes bl.a. med gjennomføringsgrad som avviker negativt fra normert studietid. Nettstudier har 
potensielt et stort rekrutteringsgrunnlag, og dermed også større mulighet for inntjening gjennom økt 
studiepoengproduksjon.  
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Tabell 14 Oppsummert forslag ØSS 2019 

  
Opptatt 

 totalt Opptaks- Reg. Måltall  Måltall  

Studium 2018 mål 2019 10.18 2018 2019 Endring 

BA i økonomi og administrasjon 94 85 187 165 180 15 

BA i regnskap og revisjon 56 0 150 115 75 -40 

BA i regnskap - 40 - - 35 35 

BA i samfunn, språk og kultur22 109 60 122,5 100 100 0 

BA i internasjonal kommunikasjon 33 25 81 70 75 5 

Bedriftsøkonomi, årsstudium 31 25 31 25 25 0 

Statsvitenskap, årsstudium 44 30 43 30 30 0 

Årsstudier i språk 277 190 311 190 190 0 

MA i organisasjon og ledelse 39 40 83,5 70 70 0 

MA i fremmedspråk i skolen 68 60 80 60 80 20 

SUM avdeling 751 555 1 089 825 860 35 

 

  

                                                           
22 Inkludert påbygginger 
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8 Sammenstilling  
 

8.1 Måltall og opptaksmål i 2019 
Gjennomgangen pr. avdeling er summert i tabell 15, som viser måltall og opptaksmål for høst 2019, 
og utvikling i måltall sammenlignet med inneværende studieår: 
 
Tabell 15 Sammenstilling måltall og opptaksmål 2019 pr. avdeling og totalt for HiØ 

 Registrert Måltall Måltall Endring 
fra 

Opptatt 
totalt 

Opptaksmål 

Avdeling 1.10.2018 2018 2019 2018/2019 2018 2019 
Akademi for scenekunst 30,00 30,0 28,0 -2,0 9 19 
Helse og velferd 1 512,75 1 380,0 1 487,5 107,5 675 565 
Informasjonsteknologi 655,50 490,0 555,0 65,0 304 240 
Ingeniørfag 639,00 605,0 605,0 0 251 245 
Lærerutdanning 1 433,50 1 205,0 1 285,0 80,0 997 685 
Økonomi, språk og samfunnsfag 1 089,00 825,0 860,0 35,0 751 555 
SUM 5 359,75 4 535,0 4 820,5 285,5 2 987 2 309 

 

8.1.1 Totalt måltall 2019 
I foreliggende forslag til studieportefølje og måltall har direktøren vektlagt både tallmateriale og 
strategiske vurderinger. Primært bør vi tillate en økning av antall plasser ut fra behov og kvalitet. 
Måltall er som tidligere nevnt ett kriterium som brukes både som internt styringsparameter og som 
beregningsgrunnlag i den interne budsjettfordelingsmodellen. Departementet tildeler ikke lenger 
måltall, men det er en målestokk for et minimumsantall studieplasser høgskolen forventer å tilby, 
noen ganger også øremerket særskilte studier.  

I 2018 har høgskolen fått tildelt 25 nye studieplasser. I 2016/2017 fikk høgskolen 40 nye 
studieplasser23, som også trappes opp. Høgskolens bevilgning for 2019 skal som tidligere nevnt 
dekke utdanning for minimum 4 072 studenter (heltidsekvivalenter), se vedlegg 2 Antall 
studieplasser finansiert gjennom høgskolens bevilgning.  

Det totale forslaget til måltall ved HiØ for 2019 utgjør 4 820,5 heltidsekvivalenter. Dette er en økning 
på 285,5 heltidsekvivalenter sammenlignet med 2018, dvs. en intern økning på 6 prosent og tilsvarer 
omtrent økningen i måltall som var planlagt mellom 2017 og 2018 (5,4 prosent). 

Internt måltall for 2019 utgjør 748,5 heltidsekvivalenter over det antall som ligger i høgskolens 
grunnbevilgning. Antallet som ligger i grunnbevilgningen i 2019 (4 072) dekker altså 84,5 % av det 
totale forslaget til måltall i 2019 (4 820,5). I 2018 er tilsvarende dekningsgrad på 88,5 %. Økning i 
måltall som høgskolen selv legger til grunn innebærer en lavere gjennomsnittlig studentpris for alle 
studier. 

For andre år på rad øker måltallene ved Avd. HV, IT og LU relativt mye, hovedårsaken til dette er 
gjennomgående høye opptak til profesjonsstudier og studier som defineres som strategisk viktig bl.a. 
i regjeringens satsning på nye studieplasser til IKT og sykepleie. Avd. ØSS får en økning på 35 
studieplasser, 20 av disse er knyttet til en økning ved MA i fremmedspråk i skolen. Ved Avd. IR er det 

                                                           
23 10 plasser ble tildelt sykepleie i 2016 og er ferdig opptrappet i 2019, 30 studieplasser IKT er tildelt i 2017.  
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ikke anbefalt noen endring i måltall i 2019. Studieplasser fra BA i kjemi er omdisponert til ny MA in 
Green Energy Technology, samtidig som det er tatt høyde for at den nye masterutdanningen skal 
bygges ut med ett nytt kull i 2020. For Akademi for scenekunst er det planlagt en liten nedgang i 
måltall for en avgrenset periode, etter omlegging av intervallene for opptak i både BA- og MA-
studier.  

Avdelingene har ulikt rekrutteringsgrunnlag og ulik mulighet for å øke opptak ved de enkelte 
utdanninger. Tabell 15 viser også at dekningsgraden mellom antall registrerte studenter 2018 og det 
planlagte måltallet for 2019 varierer mye mellom avdelingene. Avviket mellom registrerte antall 
studenter kan både skyldes at det er flere registrerte studenter som er forsinket i studiene og også at 
avdelingene har tatt opp langt flere studenter enn hva opptaksmål/måltall tilsier, jf. avdelingsvis 
diskusjon. Akademi for scenekunst og Avdeling for ingeniørfag har minimalt avvik mellom registrerte 
studenter og måltall både i 2018 og 2019. Økning i måltall for Avdeling for helse og velferd bidrar til å 
dekke et større avvik fra 2018. Avdeling for informasjonsteknologi, Avdeling for lærerutdanning og 
Avdeling for Økonomi, språk og samfunnsfag har, tross økning i måltall for 2019, fortsatt et tydelig 
avvik mellom antall registrerte studenter i 2018 og måltall 2019.  

 

8.1.2 Totalt opptaksmål 2019 
Det totale opptaksmålet for 2019 er på 2 309 studenter, og øker dermed med 129 studieplasser 
sammenlignet med studieåret 201824. Svingninger i opptaksmål har også sin naturlige forklaring i 
faste eller vekslende intervall for opptak til enkelte studier. For 2019/2020 vil f.eks. en økning i 
opptaksmål være knyttet til nye kull etter opptakspause for bachelorutdanninger innenfor 
scenekunst, videreutdanninger i spesialistsykepleie (AAIO) og utlysning av master i 
barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år).      

Registrert opptak i 2018 er på 2 987 studenter (opptak totalt 01.10), dvs. en økning på 181 nye 
studenter sammenlignet med opptaket i 2017 (2 806). Registrert opptak i 2018 er fortsatt høyere enn 
opptaksmålet som er satt for 2019, differansen er på 678 studenter.  

For både 2017 og 2018 har avdelingene fått oppfordringer om å ta opp flere studenter der det er 
kapasitet, for å imøtekomme et generelt behov for høyere utdanning i regionen. Det har samtidig 
vært presisert at økning må være innenfor et forsvarlig nivå med tanke på 
kompetansesammensetning og ressurser, tilgang på praksisplasser, spesialrom og en vurdering av 
arbeidslivets behov. Gjennom dialogmøter med avdelingene om studieportefølje for 2019 har 
direktøren gitt tydelige signaler om at ikke alle utdanninger kan forvente økning i måltall som følge 
av fortsatt vekst i opptak, dersom ikke opptaksmålet er økt i samme takt. Både opptaksmål og måltall 
vurderes på bakgrunn av gjennomstrømming/kandidatproduksjon, sammen med andre strategiske 
vurderinger og samfunnsmessige behov.  

 

8.1.3 Masterporteføljen 
Flere avdelinger har tidligere erfart at måltallet er lavere enn opptaksmål for enkelte masterstudier 

                                                           
24 Endelig opptaksmål for 2018 var 2 180 studieplasser, korrigert for 25 nye tildelte studieplasser 2018 og 
bortfall av opptaksmål til kjemistudiet. 
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ved første gangs gjennomføring, ved utbygging av nye kull i utdanningene eller endret organisering 
av utdanningene. Dette prinsippet er til en viss grad også fulgt i årets gjennomgang, spesielt der hvor 
man nå har gått bort fra tidligere beslutninger om å utlyse utdanningene med ulike intervall.  

En stor andel av høgskolens masterportefølje er rettet mot yrkesaktive studenter, med den 
konsekvens at studentene bruker mer enn normert tid på utdanningen. Avdelingene erfarer at det 
blir problematisk å legge til rette for at forsinkede studenter får et rimelig tilbud om fullføring av 
utdanninger når fagtilbudet (emnenivå) ikke tilbys hvert år. Denne problemstillingen må vurderes 
fortløpende, men så lenge søkermønster ikke indikerer at markedet er mettet for søkere ved opptak 
hvert år, ønsker nå direktøren å legge til rette for en mer forutsigbar masterportefølje hvor 
avdelingene kan foreta opptak hvert år dersom søkergrunnlag og intern kapasitet tilsier dette.  

Tabellen nedenfor viser utviklingen i masterporteføljen ved HiØ i 2018 og 2019. 

Tabell 16 Masterporteføljen i 2018 og 2019 

  
Opptatt 

totalt Opptaks- Reg. Måltall  Måltall Endring 

Studium 2018 mål 2019 10.2018 2018 2019 Måltall 

MA in Performance (heltid) 6 0 6,0 5 6 1 

MA in Scenography (heltid) 3 0 9,0 10 3 -7 
MA i avansert sykepleie ved kronisk sykdom 
(heltid) - 20 - - 15 15 
MA i avansert sykepleie ved kronisk sykdom 
(deltid) 7 0 14 20 10 -10 
MA i samordning av helse- og velf.tj.,  
(deltid) 32 20 36,5 35 40 5 
MA i psykososialt arbeid i helse- og 
sosialsektoren (deltid) 28 20 47 25 25 0 

MA in Applied Computer Science (heltid)  34 

30 

62 

40 50 10 MA in Applied Computer Science (deltid) 6 3,5 

MA in Green Energy Technology (heltid) - 20 - - 20 20 

MAGLU 1-7 (heltid) 44 50 79 80 125 45 

MAGLU 5-10 (heltid) 83 70 142 140 205 65 
MA i barnehagepedagogikk og 
småbarnsvitenskap (0-3 år) (deltid) - 20 15,5 15 20 5 

MA i norsk i skolen (heltid) 4 

20 

12 15  
(felles) 

20 
(felles) 5 MA i norsk i skolen (deltid) 6 3 

MA i spesialpedagogikk (deltid) 74 40 87,5 70 85 15 

MA i organisasjon og ledelse (deltid) 39 40 83,5 70 70 0 

MA i fremmedspråk i skolen (deltid) 68 60 80 60 80 20 

SUM  434 410 680,5 585 774 189 

 

Måltall knyttet til masternivået (774) utgjør 16 % av høgskolens samlede måltall i 2019/2020.  

Opptaksmålet for 2019 ligger ikke langt under det totale opptaket til masterutdanninger i 2018, 
samtidig som måltallet økes betraktelig. Dette henger primært sammen med utbygging av nye kull i 
relativt nye utdanninger og en faktisk dreining mot en høyere andel av studentene knyttet til høyere 
gradsutdanninger (MAGLU). Som utredningen for hvert enkelt studium har vist, er også måltall holdt 
noe tilbake for enkelte masterprogram, fordi det er knyttet usikkerhet til hvorvidt høgskolen evner å 
rekruttere minimumsmålet på 20 studenter til hver utdanning. 
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Dreiningen mot flere studieplasser på masternivå er særlig knyttet til MAGLU, som tidligere har vært 
kategorisert som lavere utdanning. Når det tredje kullet implementeres økes måltallene med 110 
studieplasser mer i masterporteføljen, og med tilsvarende reduksjon i lavere grads studier. Dette 
forklarer imidlertid ikke hele avviket, dvs. økningen i måltall til masterutdanninger fra 2018. 
Utbygging av nytt kull i MA avansert sykepleie ved kronisk sykdom (5), nytt kull i MA i norsk i skolen 
(5), nytt opptak i MA barnehagepedagogikk (5), oppstart av ny masterutdanning ved Avd. IR (20), 
sammen med positive studenttall og opptrapping av nye studieplasser for MA in Applied Computer 
Science (10), høye studenttall og implementering av nye studieretninger i fransk og spansk i MA i 
fremmedspråk (20) og høye studenttall i MA spesialpedagogikk (15) bidrar alle til en dreining i 
måltallet mot masternivået. 

 

8.2 Markedsføring av studier 
 

8.2.1 Prioriterte studier i markedsføringen  
Basert på gjennomgangen i årets studieportefølje har direktøren definert noen studieprogram som 
av ulike årsaker skal prioriteres høyt i markedsføringssammenheng før studieåret 2019/2020: 

Akademi for scenekunst 
- BA skuespill (hatt opptakspause to år på rad) 
- BA scenografi (hatt opptakspause to år på rad) 

Helse og velferd 
- MA i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, heltid (svak rekruttering 2018, endrer organisering fra 
deltid til heltid, fokus annen målgruppe) 
- Profesjonsrettet veiledning (organisert ved LU, tilbudet lite kjent for helsesektoren, åpnet for denne 
søkergruppen 2018)  

Ingeniørfag 
- BA ingeniørfag i bygg, elektro, maskin (rekrutteringsgrunnlag for master, nedgang i årets opptak) 
- BA ingeniørfag  bygg, Y-veien (nytt tilbud) 
- MA in Green Energy Technology (nytt masterstudium) 

Informasjonsteknologi 
- MA in Applied Computer Science  
- BA i ingeniørfag  data (opprettholde balanse mellom rekruttering fra ordinær og alternative 
opptaksveier)  

Lærerutdanning 
- Grunnskolelærerutdanning 1 7 (nasjonal satsning på rekruttering) 
- Grunnskolelærerutdanning 5 10 
- MA i norsk i skolen, både heltid og deltid 
- MA i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0 3 år) (hatt opptakspause) 

Økonomi, språk og samfunnsfag 
- BA regnskap (endret navn og innhold) 
- MA i fremmedspråk i skolen (inkluderer studieretning spansk fra 2019) 
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8.2.2 Markedsføringstiltak 
Avdelingene bærer selv et stort ansvar for å prege markedsføringen ved faglig og praktisk 
informasjon om studier, målgruppedefinisjoner og kontakt med praksisfelt og næringsliv. 
Markedsføring er direkte relatert til rekruttering av studenter via høgskolens nettsider, i ny 
nettløsning er all studieprograminformasjon samlet på unike programsider, dvs. markedsføring, 
studieplaner og opptaksinformasjon.  

Noen av studiene skal også markedsføres aktivt mot internasjonale kanaler, via høgskolens engelske 
nettsider og internasjonale kanaler for studiesøkere som Study in Norway. Videre er Samordna 
opptak og andre nasjonale portaler for høyere utdanning, eks. utdanning.no, viktige inngangsportaler 
for studiesøkere, i tillegg til skolebesøk, studiemesser, kontakt med rådgivere og videregående 
skoler, NAV etc. I tillegg kommer bl.a. nyhetssaker og avdelingsvis informasjon.  

For å nå søkere som er i jobb, må alternativ markedsføring vurderes, f.eks. direkte markedsføring til 
spesifikke grupper i yrkeslivet. En viktig kilde til rekruttering er nettverk; enten det er profesjons-
/arbeidslivsnettverk eller studienettverk, venner og familie. Internmarkedsføring er dermed også av 
betydning. Listen er ikke uttømmende. 

Som et ledd i utarbeidelse av kommende års markedsstrategi, har Markeds- og 
kommunikasjonsenheten hvert år årlige møter med avdelingenes ledergrupper, hvor fjorårets 
markedsføringsaktiviteter blir gjennomgått, og hvor de sammen ser på ulike markedsføringstiltak for 
de områdene avdelingene har ansvar for. Det blir også avklart hvilke tiltak som gjøres av avdelingene 
selv og hvilke tiltak som gjøres felles for hele høgskolen, slik at alle aktiviteter for høgskolen er 
koordinert. Listen over prioriterte studier blir også benyttet til å prioritere aktuelle nyhetsartikler 
som må lages, og også aktivitet på sosiale medier. 

NOKUTs studiebarometer får økende betydning for omdømmet til høgskoler og universitet, og andre 
studenters evaluering av studier er nå en naturlig del av markedsføringen. Fornøyde studenter er god 
reklame, og høgskolen kan ikke være passive i markedsføring av studieprogram som allerede 
rekrutterer godt. Det er allikevel viktig å påpeke at det er enkelte studier som av forskjellige årsaker 
bør ha særlig oppmerksomhet i årets markedsføring. Primært er det høgskolens virksomhetsmål som 
styrer prioriteringen. Videre er også etablering og vedlikehold av gode læringsmiljøer viktig for å 
skape grobunn for bedre gjennomstrømming, parallelt med markedsføring av studier som kan bidra 
til økt tilfang av studenter fra andre regioner.  
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Avdelingsvise dialogmøter om studieportefølje og måltall gjennomført høst 2018: 

 Akademi for scenekunst: 30. oktober 2018  
 HV: 18. oktober 2018 
 LU: 9. oktober 2018 
 IR: 11. oktober 2018 
 IT: 17. oktober 2018 
 ØSS: 15. oktober 2018  

 

Protokoll og saksfremlegg fra relevante avdelingsstyremøter: 

Orienteringssak i høgskolestyremøte 20.11.2018: 

 HV (protokoll avdelingsstyremøte 23.10.2018) 
 IR (protokoll avdelingsstyremøte 24.10.2018)  

 

Orienteringssak i høgskolestyremøte 25.10.2018: 

 LU (protokoll avdelingsstyret 27.09.2018) 
 

Orienteringssak i høgskolestyremøte 21.06.2018: 

 ØSS (protokoll avdelingsstyret 29.05.2018) 
 

Orienteringssak i høgskolestyremøte 06.04.2018: 

 IT (protokoll avdelingsstyremøte 08.03.2018) 
 

Orienteringssak i høgskolestyremøte 23.11.2017: 

 Akademiet (protokoll seksjonsstyremøte 02.11.2017) 
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Vedlegg 1 Studentmåltall 2019, bevilgningsfinansierte studier 
Opptakstall er oppgitt i antall personer, måltall er oppgitt i antall heltidsekvivalenter 

 

  
 

Reg. Måltall Måltall Endring 
Opptatt 

totalt Opptak 

Avdeling Studium Kategori 10.18 h-18 h-2019  18-19 møtt -18 mål 19 
Scenekunst BA Scenografi  A 6,00 

15,0 19,0 4,0 
- 

19 BA Skuespill A 9,00 - 

MA Performance A 6,00 5,0 6,0 1,0 6 0 

MA Scenografi A 9,00 10,0 3,0 -7,0 3 0 

 Sum akademi for scenekunst  30,00 30,0 28,0 -2,0 9 19 
Helse og 
velferd 

BA Sykepleie, heltid E 612,00 560,0 615,0 55,0 252 200 

BA Vernepleie, heltid  E 252,00 220,0 260,0 40,0 116 90 

BA Vernepleie, 4-årig deltid  E 27,75 25,0 25,0 0 - 0 

BA Barnevernspedagog E 161,00 160,0 150,0 -10,0 59 50 

BA Sosialt arbeid F 169,00 160,0 160,0 0 58 50 

BA Arbeids- og velferdsfag  F 136,00 120,0 130,0 10,0 49 40 
Akutt/anestesi/intensiv/operasjon, 
videreutdanning (90 stp.)25 

D 
39,00 40,0 40,0 0 40 40 

Tiltak mot seksuelle overgrep/ 
Vold i nære relasjoner, 
videreutdanning (30 stp.) 

F 

17,00 15,0 17,5 2,5 34 35 
MA Avansert sykepleie ved kronisk 
sykdom (heltid) 

D 
- - 15,0 15,0 - 20 

MA Avansert sykepleie ved kronisk 
sykdom (deltid) 

D 
14,00 20,0 10,0 -10,0 7 0 

MA Samordning av helse- og 
velferdstjenester (deltid)26 

D 
36,50 35,0 40,0 5,0 32 20 

MA Psykososialt arbeid  helse- og 
sosialfaglig yrkespraksis (deltid)  

D 
47,00 25,0 25,0 0 28 20 

Andre studieprogram med aktivitet, 
uten måltall i perioden  

F 
1,50 - - 0 - - 

 Sum helse- og sosialfag  1 512,75 1 380,0 1 487,5 107,5 675 565 
Informasjons-  
teknologi 

Informasjonsteknologi, årsstudium  E 30,00 15,0 20,0 5,0 29 20 
BA Informatikk  
 design og utvikling av IT-systemer 

E 
167,00 125,0 155,0 30,0 71 50 

BA Informasjonssystemer E 144,00 100,0 125,0 25,0 66 55 

BA Digitale medier og design E 127,00 95,0 95,0 0 52 40 

BA Ingeniørfag  data  E 122,00 115,0 110,0 -5,0 46 45 
MA in Applied Computer Science 
(heltid) 

C 
62,00 

40,0 50,0 10,0 
34 

30 
MA in Applied Computer Science 
(deltid) 

C 
3,50 6 

 Sum informasjonsteknologi  655,50 490,0 555,0 65,0 304 240 
Ingeniørfag  BA ingeniørfag Bygg      E 149,00 150,0 145,0 -5,0 56 55 

BA ingeniørfag Elektro                    E 114,00 95,0 110,0 15,0 44 40 

BA ingeniørfag Industriell design E 42,00 40,0 45,0 5,0 20 
55 

BA ingeniørfag Maskin  E 83,00 95,0 80,0 -15,0 25 

BA ingeniørfag Kjemi                     E 10,00 25,0 0 -25,0 - 0 

BA Bioingeniørfag D 104,00 100,0 105,0 5,0 34 35 

BA Innovasjon og prosjektledelse F 137,00 100,0 100,0 0 72 40 

MA in Green Energy Technology C  - - 20,0 20,0 - 20 

 Sum ingeniørfag  639,00 605,0 605,0 0 251 245 

  

                                                           
25 Forrige kull startet vår 2018 og avslutter vår 2019. Neste kull starter høst 2019 og avsluttes høst 2020. 
26 Studiet endret navn i 2017/2018. Tidligere navn var MA i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren. Det er fortsatt aktive kull fra 
2016/2017 som er inkludert i kategorien. 
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Reg. Måltall Måltall Endring 
Opptatt 

totalt Opptak 

Avdeling Studium  10.18 h-2018 h-2019 18-19 møtt -18 mål 19 
Lærer-
utdanning 

Grunnskolelærer 1 7 (fire år) D 66,00 65,0 30,0 -35,0 - - 

Grunnskolelærer 5 10 (fire år) D 144,00 140,0 75,0 -65,0 - - 

Grunnskolelærer trinn 1 7 (fem år) D 79,00 80,0 125,0 45,0 44 50 

Grunnskolelærer trinn 5 10 (fem år) D 142,00 140,0 205,0 65,0 83 70 

BA Barnehagelærer, heltid E 333,00 290,0 330,0 40,0 117 100 

BA Barnehagelærer, deltid (4 år) E 105,00 95,0 100,0 5,0 45 35 

PPU allmenne fag (heltid)  D 79,00 55,0 50,0 -5,0 85 50 

PPU allmenne fag (deltid)  D 78,00 
90,0 

40,0 
-10,0 

96 35 

PPU yrkesfag (deltid) D 43,50 40,0 55 35 

Profesjonsrettet veiledning (30 stp.) E 40,50 20,0 25,0 5,0 81 50 

Årsstudier27 D 127,00 100,0 100,0 0 135 100 

Halvårsenheter28  D 78,50 30,0 40,0 10,0 172 80 
MA Barnehagepedagogikk og 
småbarnsvitenskap (0 3 år) (deltid) 

D 
15,50 15,0 20,0 5,0 - 20 

MA Norsk i skolen (heltid) D 12,00 

15,0 20,0 5,0 

4 

20 MA Norsk i skolen (deltid) D 3,00 6 

MA Spesialpedagogikk (deltid) D 87,80 70,0 85,0 15,0 74 40 

 Sum lærerutdanning  1 433,50 1 205,0 1 285,0 80,0 997 685 
Økonomi,  
språk og 
samfunnsfag 

BA Økonomi og administrasjon  F 187,00 165,0 180,0 15,0 94 85 

BA Regnskap og revisjon  F 150,00 115,0 75,0 -40,0 56 0 

BA Regnskap F - - 35,0 35,0 - 40 

BA Samfunn, språk og kultur29 F 122,50 100,0 100,0 0 109 60 

BA Internasjonal kommunikasjon F 81,00 70,0 75,0 5,0 33 25 

Bedriftsøkonomi, årsstudium  F 31,00 25,0 25,0 0 31 25 

Statsvitenskap, årsstudium F 43,00 30,0 30,0 0 44 30 

Engelsk, årsstudium F       

Fransk, årsstudium F       

Spansk, årsstudium F       

Tysk, årsstudium F       

Årsstudier språk30samlet F 311,00 190,0 190,0 0 277 190 

MA Fremmedspråk i skolen (deltid) D 83,50 70,0 70,0 0 39 40 

MA Organisasjon og ledelse (deltid) D 80,00 60,0 80,0 20,0 68 60 

 
Sum økonomi, språk og 
samfunnsfag 

 
1 089,00 825,0 860,0 35,0 751 555 

Totalt Alle ordinære studier  5 359,75 4 535,0 4 820,5 285,5 2 987 2 309 

 

                                                           
27 Studietilbudet varierer. For studieåret 2019/2020 utlyses følgende årsstudier ved Avd. LU:  
Kroppsøving, Kunst og håndverk, Matematikk, Musikk, Norsk, Religion, livssyn og etikk, Samfunnsfag 
28 Studietilbudet varierer. For studieåret 2019/2020 er følgende halvårsstudier inkludert i denne kategorien ved Avd. LU:  
IKT for lærere, Matematikk 1 og 2, Norsk 1 og 2, Norsk påbygging 
29 Tallene inkluderer påbyggingsstudiene 
30 Det gis et felles måltall for språkstudiene. Fordelingen er avhengig av søkningen. 
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Vedlegg 2 Antall studieplasser finansiert gjennom høgskolens 
bevilgning 
 

Utgangspunkt er gitt måltall i 2002. 

År Måltall/endringer Studier 
2002 3 551  
     -29 Førskolelærerutdanning 
    +24 Frie plasser 
2003  3 546  
2004 3 546  
     -76  Frie plasser 
2005 3 470  
     -40 Sykepleie 
2006 3 430  
     -40 Sykepleie 
2007 3 390  
     -40 Sykepleie 
    +25 Anestesi/Intensiv/Operasjon 
2008 3 375  
    +41 Sykepleie 
    +20 Grunnskolelærerutdanning (GLU) 
    +10 Master helse- og sosialfag 
    +10 Språk 
2009 3 456  
    +41 Sykepleie 
    +20 GLU 
    +10 Master helse- og sosialfag 
2010 3 527  
    +41 Sykepleie 
    +20 GLU 
    +50 Frie plasser 
      +8 Veilederutdanning lærerutd. 
2011 3 646  
    +20 GLU 
    +50 Frie plasser 
      +8 Veilederutdanning lærerutd. 
 +15 Teknologi/ingeniørutdanning 
2012 3 739  
    +50 Frie plasser 
 +8 Veilederutdanning lærerutd. 
 +15 Teknologi/ingeniørutdanning 
2013 3 812  
 +50 Frie plasser 
 +8  Veilederutdanning lærerutd.  
 +15 Teknologi/ingeniørutdanning 
2014 3 885  
 +15 Teknologi/ingeniørutdanning 
 -18 Overført HBV, Veiledeutdanning 
2015 3 882  
 +5 Master scenografi 
 +10 Strategiske plasser sykepleie 
2016 3 897  
 +5 Master scenografi 
 +10 Strategiske plasser sykepleie 
 +15 IKT-plasser 
 +15 IKT-plasser (Rev. Nasjonalbud. 2017) 
2017 3 942  
 +10 Strategiske plasser sykepleie 
 +15 IKT-plasser 
 +15 IKT-plasser 
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+15 IKT-plasser 
 +10 Sykepleie (Rev.Nasjonalbud.2018) 
2018 4 007  
År Måltall/endringer Studier 
 +10 Strategiske plasser sykepleie 
 +15 IKT-plasser 
 +15 IKT-plasser 
 +15 IKT-plasser  
 +10 Sykepleie 
2019 4 072  
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Vedlegg 3 Frafall og forsinkede løp  
 

Beregningsmåte 
For å kunne vurdere frafall og identifisere studenter som er forsinket, må vi ta utgangspunkt i tall fra 
det studieadministrative systemet FS idet DBH ikke fordeler studenttall på kull. Det kan være avvik 
mellom FS og DBH blant annet siden DBH bare teller en student én gang, mens i FS kan en student 
telles flere ganger dersom vedkommende er registrert på flere studieprogram/enheter. 

For hver avdeling er det nedenfor laget to tabeller: en for gradsstudier der vi både ser på frafall og 
forsinkelser samt en for kortere studier (årsstudier, ett-årige videreutdanninger, halvårsenheter) der 
vi fokuserer på forsinkelser. Tabellene viser: 

- Samlet antall registrerte studenter i FS pr 1.10.2018 (hoder) 
- Antall studenter som er i forsinkede løp  
- Samlet antall minus studenter i forsinkede løp gir antall i normerte løp 
- For gradsstudiene er også sum opptak i de aktuelle årene registrert for å kunne beregne 

frafall  
Beregningene av frafall er ikke eksakte, men gir en indikasjon som grunnlag i vurderingen av 
realistiske opptaks- og måltall.   

Helse og velferd 

Gradsstudier 

Avd/studium 
Reg FS 

1.10.2018 

Herav 
studenter fra 
tidligere kull Normert 

Andel 
forsinket 

i % 
Sum 

opptak 
Frafall i 

% 

BA i sykepleie heltid 654 29 625 4,4 683 8,5 

BA i vernepleie heltid 258 8 250 3,1 274 8,8 

BA i vernepleie deltid 38 1 37 2,6 47 21,3 

BA i arbeids- og velferdsfag 141 5 136 3,5 143 4,9 

BA i barnevern 165 5 160 3,0 181 11,6 

BA i sosialt arbeid 173 5 168 2,9 181 7,2 

MA i avansert sykepleie 28 0 28 0,0 35 20,0 

MA i psykososialt arbeid 83 19 64 22,9 98 34,7 

MA i samordning av helse- og velf. 97 10 87 10,3 103 15,5 

SUM/gjennomsnitt 1 637 82 1 555 5,0 1 745 10,9 

 
Årsstudier/videreutdanninger/30-poengsenheter 

Avd/studium 
Reg FS 

1.10.2018 

Herav 
studenter fra 
tidligere kull Normert 

Andel 
forsinket 

i % 

 
 

Opptak 

 
Frafall i 

% 

AAIO 41 2 39 4,9 40 2,5 

Tiltak mot overgrep mot barn 34 1 33 2,9 34 2,9 

Psykisk helsearbeid 3 3 0 100,0 0 0,0 

SUM/gjennomsnitt 78 6 72 7,7 74 2,7 
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Informasjonsteknologi 

Gradsstudier 

Avd/studium 
Reg. FS 

1.10.2018 

Herav 
studenter fra 
tidligere kull Normert 

Andel 
forsinket 

i % 
Sum 

opptak 
Frafall 

i % 

BA i informatikk, design og utvikling 169 11 158 6,5 185 14,6 

BA i informasjonssystemer 150 24 126 16,0 177 28,8 

BA i ingeniørfag  data  125 10 115 8,0 143 19,6 

BA i digitale medier 127 16 111 12,6 154 27,9 

MA i anvendt informatikk HT 62 6 56 9,7 58 3,4 

MA i anvendt informatikk DT 7 0 7 0,0 10 30,0 

Sum/gjennomsnitt 640 67 573 10,5 727 21,2 

 
Frafallsprosenten for BA i informasjonssystemer tar ikke hensyn til at det er studenter fra dette 
studiet som flytter over til BA i informatikk. 
 
Årsstudier/videreutdanninger/30-poengsenheter 

Avd/studium 
Reg FS 

1.10.2018 

Herav 
studenter fra 
tidligere kull Normert 

Andel 
forsinket 

i % 

 
 

Opptak 

 
Frafall 

i % 

Informasjonsteknologi, årsstudium 36 8 28 22,2 29 3,4 

SUM/gjennomsnitt 36 8 28 22,2 29 3,4 

 

Ingeniørfag 

Gradsstudier 

Avd/studium 
Reg. FS 

1.10.2018 

Herav 
studenter fra 
tidligere kull Normert 

Andel 
forsinket 

i % 
Sum 

opptak 
Frafall 

i % 

BA i ingeniørfag  bygg  161 8 153 5,0 182 15,9 

BA i ingeniørfag  elektro  120 11 109 9,2 124 12,1 

BA i ingeniørfag  maskin  85 8 77 9,4 108 28,7 

BA i ingeniørfag  kjemi  11 2 9 18,2 14 35,7 

BA i ingeniørfag  industriell design 44 1 43 2,3 54 20,4 

BA i bioingeniørfag 107 1 106 0,9 106 0,0 

BA i innovasjon og prosjektledelse 140 5 135 3,6 169 20,1 

Sum/gjennomsnitt 668 36 632 5,4 757 16,5 

 
Avdelingen har ingen kortere studier. 
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Lærerutdanning 

Gradsstudier 

Avd/studium 
Reg.FS 

1.10.2018 

Herav 
studenter fra 
tidligere kull Normert 

Andel 
forsinket 

i % 
Sum 

opptak 
Frafall i 

% 

Barnehagelærerutd. heltid  345 11 334 3,2 348 4,0 

Barnehagelærerutd. deltid  140 1 139 0,7 166 16,3 

Grunnskolelærerutd. 1-7 76 4 72 5,3 86 16,3 

Grunnskolelærerutd. 5-10 151 8 143 5,3 160 10,6 

MAGLU 1-7 79 0 79 0,0 87 9,2 

MAGLU 5-10 145 0 145 0,0 164 11,6 

MA i norsk i skolen HT 12 0 12 0,0 16 25,0 

MA i norsk i skolen DT 6 0 6 0,0 6 0,0 

MA i spesialpedagogikk 187 5 182 2,7 223 18,4 

MA i barnehagepedagogikk 32 5 27 15,6 38 28,9 

Sum/gjennomsnitt 1 173 34 1 139 2,9 1 294 12,0 

 
Årsstudier/videreutdanninger/30-poengsenheter 

Avd/studium 
Reg. FS 

1.10.2018 

Herav 
studenter fra 
tidligere kull Normert 

Andel 
forsinket 

i % 
Sum 

opptak Frafall i % 

Profesjonsrettet veiledning 83 3 80 3,6 81 1,2 

Årsstudier 160 27 133 16,9 135 1,5 

Halvårsstudier 199 29 170 14,6 177 4,0 

PPU heltid 93 7 86 7,5 85 - 

PPU deltid 256 10 246 3,9 256 3,9 

SUM/gjennomsnitt 791 76 715 9,6 734 2,6 

 

Økonomi, språk og samfunnsfag 

Gradsstudier 

Avd/studium 
Reg. FS 

1.10.2018 

Herav 
studenter fra 
tidligere kull Normert 

Andel 
forsinket 

i % 
Sum 

opptak 
Frafall 

i % 

BA i internasj. kommunikasjon 84 5 79 6,0 93 15,1 

BA i økonomi og administrasjon 198 16 182 8,1 264 31,1 

BA i revisjon og regnskap 160 46 114 28,8 153 25,5 

BA i samfunn, språk og kultur 98 8 90 8,2 131 31,3 

MA i fremmedspråk HT 13 13 0 100,0 0 0,0 

MA i fremmedspråk DT 143 0 143 0,0 206 30,6 

MA i organisasjon og ledelse 171 28 143 16,4 165 13,3 

SUM/gjennomsnitt 867 116 751 13,4 1 012 25,8 
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Årsstudier/videreutdanninger/30-poengsenheter 

Avd/studium 
Registrert 
1.10.2018 

Herav 
studenter fra 
tidligere kull Normert 

Andel 
forsinket 

i % 

 
Sum 

opptak 

 
Frafall i 

% 

Påbygginger 76 18 58 23,7 59 1,7 

Bedriftsøkonomi ÅR 38 7 31 18,4 31 0,0 

Statsvitenskap ÅR 48 5 43 10,4 44 2,3 

Fransk ÅR 94 23 71 24,5 71 0,0 

Engelsk ÅR 77 18 59 23,4 56 - 

Tysk ÅR 98 29 69 29,6 70 1,4 

Spansk ÅR 107 27 80 25,2 80 0,0 

SUM/gjennomsnitt 538 127 411 23,6 411 0,0 

 

 

1325



1 

Arkivsak-dok: 19/01772-2 Arkivkode: 
Saksbehandler: Lena Therese Tolfsen 

Saksgang: Møtedato: 
Styret for Høgskolen i Østfold 21.11.2019 

STUDIEPORTEFØLJE OG STUDENTMÅLTALL VED HØGSKOLEN I 
ØSTFOLD 2020/2021 

Forslag til vedtak/innstilling 

Høgskolestyret vedtar studieportefølje, opptaksmål og studentmåltall for studieåret 
2020/2021, i henhold til utredning og oppsummering i tabellen «Studieportefølje og måltall 
2020, bevilgningsfinansierte studier».  

Det fattes spesifikke vedtak pr. studium der det er relevant: 

Akademi for scenekunst 
Master in Scenography lyses ut for opptak studieåret 2020/2021.
Master in Performance lyses ut for opptak studieåret 2020/2021.
Bachelorstudium i scenografi lyses ikke ut for opptak studieåret 2020/2021.
Bachelorstudium i skuespill lyses ikke ut for opptak studieåret 2020/2021.

Avdeling for helse og velferd 
Bachelorstudium i paramedisin (deltid) lyses ut for opptak studieåret 2020/2021
Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom lyses ikke ut for opptak
studieåret 2020/2021.
Både Masterstudium i psykososialt arbeid  helse- og sosialfaglig yrkespraksis og
Masterstudium i samordning av helse og velferdstjenester lyses ut for opptak
studieåret 2020/2021 (deltid).

Avdeling for informasjonsteknologi 
Fem nye studieplasser øremerkes studieprogrammet Bachelorstudium i Informatikk 
design og utvikling av IT-systemer, gjennom tildeling fra Statsbudsjett for 2020.

Avdeling for ingeniørfag 
Bachelorstudium i ingeniørfag  industriell design lyses ikke ut for opptak studieåret
2020/2021.
Master in Green Energy Technology (heltid) lyses ut for opptak studieåret 2020/2021
Fem nye studieplasser øremerkes studieprogrammet Master in Green Energy
Technology, gjennom tildeling fra Statsbudsjett for 2020.
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LU 
 Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0 3 år) lyses ikke ut 

for opptak studieåret 2020/2021. 
 Masterstudium i norsk i skolen lyses ut for opptak som både heltids- og 

deltidsstudium studieåret 2020/2021, med felles opptaksmål. 
 Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng) lyses ikke ut for opptak i 2020/2021  
 Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) lyses ut for opptak i 2020/2021  

 

 
Saksframstilling 
 

Det er lagt opp til få endringer innenfor høgskolens totale bevilgningsfinansierte 
studieportefølje i 2020/2021, sammenlignet med utlyst tilbud i 2019/2020. Det ligger an til 
større endringer i studieporteføljen innenfor enkelte avdelinger, enten med utlysning av nye 
studier, opptrapping av nye kull i utdanninger eller forslag om ikke å lyse ut enkelte 
utdanninger.  

I 2020/2021 lyses det totalt ut 28 bachelorstudier, inkludert alternative opptaksveier gjennom 
Y-vei og TRES samt deltidsvariant. Om vi ser bort fra alternative opptaksveier og ulik 
organisering, tilsvarer dette 19 bachelorstudier (hovedmodell). Videre lyses det ut 12 
masterstudier, to av disse lyses også ut både på heltid og deltid (14). 

De viktigste endringene innenfor gradsstudiene er lansering av nytt Bachelorstudium i 
paramedisin og relansering av Master in Green Energy Technology.  

Bachelorstudium i ingeniørfag  industriell design og Masterstudium i avansert sykepleie ved 
kronisk sykdom lyses ikke ut for opptak. Femårig grunnskolelærerutdanning 1 7 og 5 10 
bygges ut med det fjerde studieåret. Masterstudium i psykososialt arbeid  helse- og 
sosialfaglig yrkespraksis bygges ut med fire kull i studieløp samtidig.  

Øvrige endringer i studieporteføljen kommer som følge av langsiktige planlagte intervall for 
opptak (scenekunstutdanninger, videreutdanninger i voldsproblematikk og 
spesialistsykepleie (AAIO)), som følge av tidligere vedtak om trekk av studium 
(Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur), og også endret statlig finansiering av 
veilederutdanning (Profesjonsrettet veiledning/Pedagogisk veiledning). I studietilbudet på 
lavere grad reduseres studietilbudet innenfor kategorien årsstudier ved lærerutdanningen, 
basert på tidligere rekrutteringsmønster. 

I tillegg til disse konkrete endringene for 2020/2021, arbeides det mye med utviklingsarbeid 
som knyttes opp mot både endring av studieportefølje og revisjon av etablerte studier ved 
avdelingene på lengre sikt. På kort sikt vil det gjennomføres flere endringer i studiene som 
følge av endrede rammeplaner og nasjonale retningslinjer, i tillegg til den årlige 
gjennomgangen av studieplaner ved alle avdelinger. Utviklingsarbeidet på lengre sikt handler 
om bærekraft i utdanningene og vurderinger opp mot strategisk plan, særlig i lys av å kunne 
utvikle en robust phd-utdanning. Aktuelle endringer vil legges frem for styret for strategisk 
vurdering på et senere tidspunkt. Noen endringer vil medføre akkrediteringssøknad(er) til 
NOKUT.  

Måltall brukes ved beregning av den interne budsjettfordelingsmodellen, og fastsettes ut fra 
normert studieprogresjon og ut fra en ønsket dimensjonering. I 2019 fikk høgskolen 67 nye 
studieplasser, mens høgskolens nettoøkning av nye studieplasser for 2020 er på 53 
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studieplasser. I 2020/2021 skal høgskolens bevilgning dekke utdanning for minimum 4 127 
studenter (heltidsekvivalenter). Det totale forslaget til måltall ved HiØ for 2020 utgjør 4 858,5 
heltidsekvivalenter. Etter flere år med større økning i internt måltall, foreslås det nå kun å øke 
måltallet med 36 heltidsekvivalenter sammenlignet med 2019/2020. Internt måltall for 2020 
utgjør da 731,5 heltidsekvivalenter over det antall som ligger i høgskolens grunnbevilgning.  

Opptaksmålet er det antall nye studenter som bør være registrert som møtt til studiestart pr. 
01.10. Det totale opptaksmålet for 2020/2021 er 2 272 studenter, dvs. en reduksjon på 39 
studieplasser sammenlignet med studieåret 2019/2020. Opptaksmålet som er foreslått for 
2020 er fortsatt lavere enn registrert opptak (møtt pr 01.10) i både 2018 og 2019. For 
2020/2021 er 19,1 prosent av opptaksmålet knyttet til masterporteføljen og 51 prosent er 
knyttet til bachelorprogram. Resterende 29,8 prosent av opptaksmålet er knyttet til andre 
utdanninger på lavere gradsnivå (PPU, videreutdanninger, årsstudier, 
halvårsstudier/påbygging). 

 
Vedlegg: 
Bevilgningsfinansiert studieportefølje og studentmåltall 2020_12.11.2019 
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1 Innledning 
 

Innledningsvis gis en redegjørelse for definisjoner, høgskolens bevilgning og utvikling av 
studentmåltall samt prinsipper for fastsettelse av interne måltall for 2020. Deretter presenteres en 
avdelingsvis gjennomgang av studier med kommentarer til foreslåtte opptaksmål og måltall (kapittel 
2 7). Til slutt er det gjort en sammenstilling av vurderingene for 2020/2021 i kapittel 8. Tabell over 
forslag til studieportefølje og måltall for 2020/2021 ligger som vedlegg til saken (vedlegg 1). 

 

1.1 Definisjoner 
Studienavn/titler 
I utredningen og tabeller er studienavn forkortet flere steder. For enkelthets skyld forkortes også 
Bachelor til BA og master til MA. 

Tallgrunnlag 
I beregningene skiller vi mellom antall og heltidsekvivalenter. Heltidsekvivalent innebærer en 
omregning av antall basert på studiets organisering (heltid, deltid, studiebelastning pr år). 
Heltidsekvivalenter beregnes ut fra «andel av heltid». F.eks. en årsenhet (60 studiepoeng) organisert 
på deltid over 2 år (andel av heltid = 0,5), blir en student 0,5 heltidsekvivalent (1x0,5=0,5). 

Opptaksmål (antall studieplasser) 
Opptaksmålet er det antall nye studenter som bør være registrert som møtt til studiestart pr. 01.10. 
Opptaksmålet er veiledende, og er et uttrykk for et minimumstall som må tas opp for å nå det totale 
måltallet. Erfaringsmessig innebærer dette at det faktiske opptaket må ligge over opptaksmålet pga. 
frafall. Overbooking/smertegrenser i denne sammenheng avklares i dialog mellom den enkelte 
avdeling og opptakskontor. 

Søkertall vs. opptakstall (antall personer) 
Det understrekes at søkertall ikke er det samme som studenttall (registrerte studenter) eller 
opptakstall. Søkertall sier noe om interesse for en viss utdanning, men sier ikke om søkerne faktisk er 
kvalifisert for opptak eller hvilken tilbøyelighet de har for å ta imot et tilbud om studieplass. 
Opptakstall hentes fra DBH-statistikk (Database for statistikk om høgre utdanning), og skal tilsvare 
møtt til studiestart pr. 01.10.  

Registrerte studenter (heltidsekvivalenter/HTE) 
Registrerte studenter oppgis som heltidsekvivalenter, om ikke annet er presisert. Registrerte 
studenter omfatter også studenter som ikke følger normert studieprogresjon, eventuelt flyttet fra ett 
studieprogram til et annet. Heltidsekvivalenter beregnes på bakgrunn av studiets organisering. 
Telletidspunkt er 01.10. Tallene hentes fra DBH. Dersom tallene er hentet fra Felles 
studentregistreringssystem (FS) er dette oppgitt spesifikt. FS-tall viser hvilket kull studentene tilhører, 
mens dette ikke vises i DBH-tallene. Derfor benyttes FS-tall til beregning av andel frafall og andel 
forsinket. Registrerte studenter (HTE), benyttes som en av delkomponentene i høgskolens 
budsjettfordelingsmodell, hvor et gjennomsnitt av registrerte studenter og måltall benyttes for 
fordeling av midler. 
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Frafall (antall eller prosent) 
Frafall betyr her at studenten ikke lenger er aktiv i det studieprogrammet vedkommende fikk opptak 
til, dvs. sluttet, mistet studierett eller flyttet over til annet studieprogram. Frafall er basert på totalt 
opptak i aktive kull. Frafall beregnes fra data i Felles studentregistreringssystem (FS), basert på antall 
personer. Det kan dermed være noen avvik mellom DBH-tall og FS-tall, avhengig av telletidspunkt. 
Alle data ved HiØ som danner bakgrunn i saken telles fra samme dato for alle avdelinger.  

Forsinket (antall eller prosent) 
Forsinket betyr at studenten fortsatt er aktiv, men har brukt lenger tid på utdanningen enn den 
normerte studietiden tilsier. Det er kun studenter som allerede er utenfor den totale normerte 
studietiden som regnes som forsinket her (uavhengig av studiepoengproduksjon). Studenter som 
fortsatt er innenfor normert studietid for programmet, men som har forsinkelse i 
studiepoengproduksjonen, teller her ikke med i kategorien forsinket. Hvis en student er flyttet fra et 
kull til et annet pga. lav studieprogresjon, vil ikke denne studenten telles med i kategorien forsinket. 

Måltall (heltidsekvivalent/HTE) 
Studentmåltall forkortes til måltall, og omfatter alle kull i et studium ut fra normert studietid (f.eks. 
tre kull i et heltids bachelorløp, ett kull i en årsenhet, ett halvt kull i studiepoengsenheter med 50 
prosents studieprogresjon på deltid osv.). Måltall oppgis som heltidsekvivalenter (HTE). Måltallet 
korrigeres for frafall og forsinkelser, og benyttes som en av delkomponentene i høgskolens 
budsjettfordelingsmodell, hvor et gjennomsnitt av registrerte studenter og måltall benyttes for 
fordeling av midler. I tillegg benyttes måltall som en intern styringsparameter for å vurdere 
dimensjoneringen av et studium. Se også pkt. 1.3, Fastsettelse av interne måltall for høsten 2020. 

Kandidater (antall) 
Kandidater er studenter som har fullført og bestått hele studieprogrammet. Data hentes fra DBH. 
Kandidattall for inneværende studieår er foreløpige. Disse kan endre seg når eksamensresultatene 
for høsten rapporteres i februar. Kandidattall i denne saken inkluderer både kandidater som gir 
uttelling i finansieringssystemet1 fra Kunnskapsdepartement og øvrige studenter som har fullført og 
bestått et studieprogram. 

Kandidatmåltall (antall) 
For å kunne styre produksjonen av kandidater innenfor helse- og lærerutdanningene innførte 
Kunnskapsdepartementet fra 20142 kandidatmåltall. Disse studiene anses kritiske for 
samfunnsutviklingen, og kandidatmåltallene angir et minstekrav om antall uteksaminerte kandidater 
den enkelte institusjon skal ha. Kandidatmåltallene er like i perioden 2014 2019, og er videreført 
uendret for 2020 (Kunnskapsdepartementet, foreløpig tildelingsbrev for 2020). Tabellen nedenfor 
viser kravene som gjelder studier ved Høgskolen i Østfold. Tabellen viser også foreløpige resultater 
for 2019, basert på DBH-tall. Disse kan endre seg når eksamensresultatene for høsten rapporteres i 
februar.  

                                                             
1 Kandidater som gis uttelling i Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell (og også i høgskolens interne 
budsjettfordelingsmodell) er personer som har gjennomført en forskriftsfestet gradsgivende utdanning. For 
HiØ-studier gis det uttelling for bachelor- og mastergrader, grunnskolelærerutdanning, praktisk-pedagogisk 
utdanning (PPU) samt videreutdanning i sykepleie (AIO). 
2 Før 2014 var det aktivitetskrav knyttet til antall 60-studiepoengsenheter som skulle avlegges i det første 
studieåret for helsefagutdanninger. 
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Tabell 1 Kandidatmåltall for HiØ 2019 og 2020 

 2019  
Studium Krav Foreløpig resultat Krav 2020 
AAIO3 20 29 20 
Bioingeniørutdanning 22 28 22 
Sykepleierutdanning 109 140 109 
Vernepleierutdanning 61 56 61 
Barnehagelærerutdanning 94 102 94 
Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn 47 34 47 
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn 32 74 32 
PPU/PPU-yrkesfag 103 176 103 

 
Kandidatmåltallet er et viktig utgangspunkt når opptaksmål skal fastsettes. Kandidatmåltallene blir 
ytterligere kommentert under den enkelte avdeling/studium. 

 

1.2 Prioriteringer 
Strategisk plan for 2019 2022 peker ut følgende målsettinger for området utdanning: 
 

1) Vi leverer fremragende, samfunnsrelevante og profesjonsrettete utdanninger. 
2) Studieporteføljen vår er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger med høy 

samfunnsrelevans og der vi er spesielt konkurransedyktige. 
3) Etter- og videreutdanningstilbudene våre er videreutviklet og har økt i omfang. 
4) Studiene våre kjennetegnes av studentaktiv undervisning, god oppfølging og hyppige tilbakemeldinger 

underveis i studiet. 
5) Studentene våre opplever vår bruk av digitale læringsressurser og digitale undervisningsformer som 

læringsfremmende. 
6) Vi har et betydelig utdanningssamarbeid med utvalgte nasjonale og internasjonale 

utdanningsinstitusjoner. 

 (Strategisk plan for Høgskolen i Østfold 2019 2022, vedtatt 21.06.2018) 

 
God søkning er ikke alene et vesentlig prinsipp for vekst. Dette må sees i sammenheng med 
høgskolens ambisjoner og posisjonering i perioden, sammen med prioriteringer for vekst med 
utgangspunkt i samfunnsmessige behov. Kandidatmåltallene gitt fra departementet og eventuelle 
satsningsområder fra regjeringen er således viktige indikatorer for vekst. Forslag til endringer eller 
videreføring av studieportefølje og måltall er diskutert med utgangspunkt i virksomhetsmålene og 
definerte veivalg, i denne sammenhengen spesielt punkt 1 og 2. I 2018 ga Høgskolestyret sin 
tilslutning til en modell for strategisk vurdering av studieportefølje, og det er gjennomført to 
styreseminar i 2019 med fokus på strategisk vurdering av masterportefølje, samt vurdering av forslag 
til nye studietilbud.  

                                                             
3 Videreutdanning i akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Det er gitt et samlet kandidatmåltall for 
tre av de fire studiene (Anestesi-, Intensiv- og Operasjonssykepleie). Studieprogrammene har et omfang på 90 
studiepoeng over tre semestre. Det er kun ett kull i studieløp av gangen. Ved vurdering av kandidatproduksjon 
må det tas hensyn til at det ikke registres resultat hvert år, som følge av opptaksfrekvens. I 2019 er det 
foreløpig registrert 29 kandidater. Forrige registrering er fra 2017 (29 kandidater). Det startet et nytt kull 
høsten 2019, som uteksamineres høsten 2020.  
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I 2019 er Utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og Høgskolen i Østfold justert. 
Utviklingsavtalen er godkjent av statsråden og vil bli lagt inn i høgskolens tildelingsbrev for 2020. 
Utviklingsavtalen definerer tre utviklingsområder; Samhandling, forskningsløft og bærekraft. 
Vurdering av måloppnåelse knyttet til målsetting 2 i Strategisk plan (2019 2022) er operasjonalisert i 
en målsetting om bærekraftige studier, som skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler 
(s. 3): 

 Redusere antall BA-studier med færre enn 20 uteksaminerte kandidater 
 Redusere antall MA-studier med færre enn 15 uteksaminerte kandidater 
 Øke studiepoeng pr student i bevilgningsfinansierte studier 
 Andel kvalifiserte førsteprioritetssøkere skal ligge på nivå med relevante UH-institusjoner  

 
I kapittel 8 gis en kort oversikt over status på antall uteksaminerte kandidater i dagens 
studieportefølje. 
 

1.3 Høgskolens evne til å dekke samfunnets behov for studieplasser 
Høgskolens bevilgning skal gi det økonomiske grunnlaget for antall studieplasser. Etter omleggingen 
av finansieringen i 2003 benyttes ikke lenger studentmåltall som nasjonalt styringsparameter. Det er 
dermed opp til den enkelte institusjon, innenfor sin ramme, å dimensjonere utdanningene utfra 
søkning, samfunnsmessige behov og praktiske muligheter knyttet til infrastruktur, tilgang på 
praksisplasser, tilgjengelig relevant kompetanse og andre eventuelle begrensninger. Det ligger likevel 
en underliggende forventning om at institusjonene forholder seg til et minimumsnivå tilsvarende 
utgangsposisjonen i 2002 og korrigert for tildeling av nye studieplasser/trekk av studieplasser i 
perioden deretter.   

I 2002 lå det i høgskolens bevilgning en finansiering av minimum 3 551 studenter (HTE). Korrigert for 
nye studieplasser og trekk i perioden deretter skal vår bevilgning i 2019 dekke utdanning for 
minimum 4 074 studenter. Høsten 2020 vil vi ha 4 127 studieplasser inkludert i bevilgningen. 
Hvordan dette tallet er framkommet, vises i vedlegg 2, Antall studieplasser finansiert gjennom 
høgskolens bevilgning.  

 

Status 2019, endring fra 2018 
Registrert antall studenter viser at høgskolen tilbyr utdanning til et større antall studenter enn 
minimumskravet. Tabell 2 viser utviklingen i antall registrerte studenter (heltidsekvivalenter) i 2018 
og 20194.   

 

  

                                                             
4 Tallene er eksklusive utvekslingsstudenter og enkeltemnestudenter  disse teller ikke i måltallet. 
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Tabell 2 Antall registrerte studenter i bevilgningsfinansierte studier (heltidsekvivalenter/HTE) 

 
Antall registrerte 
studenter (HTE) Endring Endring 

Avdeling 2018 2019 HTE % 

Avdeling for helse og velferd 1 512,75 1 594,50 81,75 5,4 
Avdeling for informasjonsteknologi 655,50 727,50 72,00 11,0 

Avdeling for ingeniørfag 639,00 630,00 -9,00 -1,4 
Avdeling for lærerutdanning 1 433,50 1 377,50 -56,00 -3,9 

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 1 089,00 1 153,00 64,00 5,9 
Akademi for scenekunst 30,00 29,00 -1,00 -1,0 

SUM 5 359,75 5 511,50 151,75 2,8 

Minimumskrav 4 007,00 4 074,00 67,00  
Internt måltall 4 535,00 4 822,50 287,50  

Måloppfyllelse internt 118,18% 114,28%   

Måloppfyllelse internt betyr antall registrerte studenter versus internt måltall. 

Antall studenter fortsetter å øke og er 2,8 % høyere enn i 2018. Selv om minimumskravet i 2019 har 
økt med 67 studieplasser, tilbyr vi nå utdanning til vel 1 440 studenter (heltidsekvivalenter) utover 
minimumskravet. Et internt definert måltall som ligger over minimumskravet som stilles til 
høgskolen, reduserer den gjennomsnittlige studentprisen. Høgskolen har derfor over tid forsøkt å 
styre opptak slik at det totale studentmåltallet ikke avviker i alt for stor grad fra det som er bygd inn i 
bevilgningen.  

Når avdelingene likevel takler et høyere studenttall, kan det ses på som et positivt uttrykk for 
effektivitet. Et høyere studenttall kan både være konsekvens av reelt høyere opptak, men også en 
virkning som følge av at studenter er forsinket i sine studier. Tall fra FS i 2019 viser at nærmere 400 
studenter er forsinket i studieløpet, dvs. bruker mer enn normert tid på studiene. Se vedlegg 3, 
Frafall og forsinkede løp. 

Østfold har et lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet (SSB), derfor er det også viktig at 
høgskolen tilbyr utdanning til flest mulig av de kvalifiserte søkerne. Imidlertid må både økonomiske 
og kvalitative aspekter tas med i vurderingen når opptaksmålene settes, både for den enkelte 
avdeling og som en helhetlig vurdering av konsekvenser av økning på tvers av avdelinger ved 
reduksjon av den gjennomsnittlige studentprisen. Det økonomiske aspektet ble forsterket i 2017 ved 
at departementets nye finansieringsmodell heretter også inkluderer kandidatproduksjon, i tillegg til 
studiepoengproduksjon. Tidligere ble hele den resultatbaserte tildelingen fordelt ut fra 
studiepoengproduksjon, men ved omleggingen ble satsen fordelt med 80 % av satsen knyttet til 
studiepoengproduksjon og 20 % til kandidatproduksjon. Dette innebærer økt fokus på 
kandidatproduksjon også gjennom resultatinsentivene, noe som innebærer at det også økonomisk er 
viktig å sikre at studentene fullfører sine gradsstudier.   
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1.4 Fastsettelse av studieportefølje og interne måltall for høsten 2020 
Forslag om fastsettelse av studieportefølje og måltall for høsten 2020 tar utgangspunkt i ulike 
vurderinger som er gjort om neste studieårs studieportefølje5. Beregning av opptaksmål og måltall 
for det enkelte studium er basert på: 

 Opptakstall de siste 3 4 år, eller i et lenger perspektiv der det er relevant 
 Registrerte studenter per 01.10.2019 
 Antatt frafall beregnet ut fra opptak i de aktuelle kullene sett i forhold til antall registrerte 

studenter 
 Strategiske vurderinger av igangsetting av studier (herunder søkerutvikling, nasjonale 

føringer, fagkompetanse, kandidatproduksjon, behov og relevans i arbeidslivet og 
sammenheng med strategiske plandokumenter ved HiØ). 

Måltallet brukes ved beregning av den interne budsjettfordelingsmodellen. Ved tildeling basert på 
studieporteføljen tas det både hensyn til hvilke studier avdelingen har, totalt antall studenter og 
tildelt måltall. Tildeling basert på studenttall skal reflektere hvilken aktivitet den enkelte avdeling har. 
Denne tildelingen fordeles ut fra et gjennomsnitt av måltall og registrerte studenter per 01.10. 
Måltall fastsettes ut fra normert studieprogresjon og ut fra en ønsket dimensjonering.   

Som del av saksforberedelsene inngår bl.a. følgende aktiviteter:  

- Avdelingenes innrapportering av ønskede nyetableringer eller større endringer i 
studietilbudene (1. mars 2019) 

- Styringsdialog med avdelingene (april/mai 2019) 
- Strategisk vurdering av masterportefølje og etablering av nye utdanninger. Tema i to 

styreseminar (juni 2019 og september 2019) 
- Dialogmøter om studieportefølje med avdelingene/akademiet, der avdelingenes innspill og 

direktørens foreløpige vurderinger er diskutert (oktober 2019) 
- Vedtak om nyetableringer (Høgskolestyret, oktober 2019) 
- Alle avdelinger har hatt studieportefølje på agendaen i sine respektive avdelingsstyrer i 2019, 

Se referanser bakerst. 

Hver avdeling er gjennomgått i de påfølgende kapitler 2 7. Status for høst 2019 er et vesentlig 
utgangspunkt for vurdering av måltallene for kommende høst, og framgår av tabeller under de 
enkelte avdelingene.  

 

  

                                                             
5 Utlysning av studier og fastsettelse av måltall er regulert i Bestemmelser om studieportefølje ved Høgskolen i 
Østfold (fastsatt av styret ved HiØ, 19. juni 2014, revidert av høgskoledirektør og studiedirektør 11.07.2018). 
Vurderinger og diskusjoner i Sak om studieportefølje og måltall for 2019/2020 (styresak 20.11.2018) samt 
relevante tidligere styresaker om studieportefølje er også lagt til grunn. 
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Forslag til vedtak:  

Høgskolestyret vedtar studieportefølje, opptaksmål og studentmåltall for studieåret 2020/2021, i 
henhold til utredning og oppsummering i tabellen «Studieportefølje og måltall 2020, 
bevilgningsfinansierte studier». I tillegg fattes spesifikke vedtak pr studium der det er relevant. 

 

Vedlegg i saken: 

Vedlegg 1, Studieportefølje og måltall 2020, bevilgningsfinansierte studier, gir en samlet 
oversikt over forslag til studieportefølje, opptaksmål og studentmåltall i 2020/2021.  

Vedlegg 2, Antall studieplasser finansiert gjennom høgskolens bevilgning, gir en samlet 
oversikt over utviklingen av høgskolens studieplasser i perioden 2002 2020 

Vedlegg 3, Frafall og forsinkede studieløp, gir en avdelingsvis oversikt over utviklingen pr. 
studium i forhold til antall studenter som er i forsinkede løp, sum opptak i de aktuelle årene 
og prosentvis frafall.  
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2 Akademi for scenekunst (ASc) 
 

Status 2019  
Akademi for scenekunst har fire studieprogram i sin portefølje. Alle utdanningene ligger i samme 
finansieringskategori og tilbys som heltidsutdanninger. Akademiets langtidsplan6 ble behandlet i 
seksjonsstyremøte 02.11.2017, og det er fortsatt dette vedtaket som ligger til grunn for akademiets 
foreslåtte studieportefølje 2020/2021.  

Etter en harmonisering av opptaksfrekvens for masterutdanningene, med opptak til begge 
annenhver høst og endret opptaksfrekvens til hvert tredje år for bachelorutdanninger, er det kun ett 
aktivt kull i studieløp pr utdanning studieåret 2019/2020.  

Pr. 01.10.2019 er det registrert 20 nye studenter til 19 studieplasser på bachelornivå. Akademiet har 
et avvik på +1 for måltallet i 2019 (28), med 20 aktive studenter i bachelorprogram og ni studenter i 
masterutdanning. 

Tabell 3 Akademi for Scenekunst 01.10.2019 

  
Studium 

Studenter (hoder) Heltidsekvivalenter 

Opptaks- 
mål 2019 

Møtt 
2019 

Reg. 
10.2018 

Måltall  
2019 

Reg. 
10.2019 Avvik 

BA i scenografi 
19 

8 6,0 
19 

8,0 
1 

BA i skuespill 12 9,0 12,0 

MA in Performance  0 - 6,0 6 6,0 0 

MA in Scenography 0 - 9,0 3 3,0 0 

SUM 19 20 30,0 28 29,0 1 
Opptaksmål og opptatte studenter (antall møtt pr. 01.10) samt totalt måltall og antall registrerte studenter (heltidsekvivalenter) i 
DBH pr. 01.10.2019. Antall registrerte studenter omfatter også studenter som ikke følger normert studieprogresjon. Avvik viser 
forholdet mellom måltall og antall registrerte studenter. 

 
Endringer i studieporteføljen 
I 2020 vil kun masterstudiene lyses ut for opptak. 
I 2021 vil det som følge av rulleringsplanen ikke foretas opptak til noen studieprogram.  
I 2022 planlegges opptak til alle fire studieprogram samtidig.  

 

2.1 Bachelorstudier 
Bachelorstudier i scenografi og skuespill har de senere årene vært dimensjonert for to aktive kull pr. 
utdanning, med parallelt opptak til begge utdanninger. Utdanningskapasiteten ved 
scenekunstutdanningene er begrenset. Det har jevnt over vært god søkning til studiene, med størst 

                                                             
6 For å realisere oppstart av MA in Performance ga styret sin tilslutning til et nytt intervall for opptak til 
bachelorstudiene (Sak 52/17, 23.11.2017). Bachelorstudiene tones ned med opptak hvert tredje år, til fordel 
for en sterkere satsning på kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning på master- og doktorgradsnivå. Over tid 
er det forventet at kandidatproduksjonen blir mer jevnt fordelt med overgangen til flere masterstudenter da 
normert studietid her er to år. Det foreligger en langtidsplan som tar høyde for en noe ujevn 
kandidatproduksjon i mellomperioder. 
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interesse for BA i skuespill. Opptaket er basert på opptaksprøver. Som følge av endring i 
studieporteføljen ble bachelorstudiene lyst ut for opptak i 2019/2020. Siste kull (2016) ble 
uteksaminert våren 2019. Neste planlagte opptak er studieåret 2022/2023.  

I et nytt intervall vil det tas opp noen flere studenter pr kull til bachelorutdanningene. I 2019 var det 
267 førsteprioritetssøkere til totalt 19 studieplasser, med en relativt lik kjønnsfordeling (Trendar i 
søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019). Intervallendringen er kompensert med et noe høyere 
opptak enn ved tidligere frekvenser, både fordi kapasiteten øker noe når det kun er ett kull i 
studieløp og for å sikre at det totale måltallet for akademiet skal være stabilt sett i sammenheng med 
masterutdanningene.  

 Opptaksmål: 0 
 Måltall: 19 heltidsekvivalenter (2. studieår; ett kull i studieløp pr studium, basert på totalt 

opptaksmål 19).  
 

2.2 Masterstudier 
Normert studietid for begge masterprogram er to år, med opptak annethvert år. Måltallsfordelingen 
mellom masterprogrammene er veiledende, både søkermønster, oppdragsgivere/prosjekter og faglig 
kapasitet vil ha betydning for fordeling av studenter på de ulike programmene. Rammen for begge 
masterprogram er totalt 10 heltidsekvivalenter, fordelt på de to utdanningene.  

 

2.2.3 Master in Performance 
Master in Performance ble akkreditert av NOKUT 14.11.2017 og startet høsten 2018. Totalt var det 
43 søkere. Det er registrert seks studenter ved første opptak, og det er ikke registrert frafall. Våren 
2020 vil første kull være uteksaminert. Erfaringene fra dette programmet er et viktig grunnlag for å 
evaluere ordningen med å tilby to parallelle masterprogram ved Akademiet, og identifisere 
samarbeidsmuligheter mellom disse. Neste oppstart blir høsten 2020, dvs. andre kull i utdanningen, 
med ett kull i studieløp.  

 Opptaksmål: 5  
 Måltall: 5  

 

2.2.4 Master in Scenography 
Det har vært foretatt opptak til tre kull i Master in Scenography. Første opptak var i 20157. Sist 
opptak var i 2018, med totalt 22 søkere. Det ble tatt opp tre studenter i kull 2018, jf. pkt. 2.2. om 

                                                             
7 Første kull av MA in Scenography startet januar 2015, og ble inkludert i høgskolens måltall fra 2017, med 
planlagt opptaksintervall annethvert år. Oppstart av første kull våren 2015 ble finansiert med strategiske 
midler. I statsbudsjettet for 2016 fikk høgskolen tildelt fem øremerkede nye studieplasser til MA i Scenography. 
Disse ble inkludert i høgskolens bevilgning som måltall for nytt kull i 2017. For å få til gode synergieffekter 
mellom de to masterstudiene etter akkreditering av MA in Performance, ble også oppstartstidspunktet for MA 
in Scenography endret fra januar til august f.o.m. høst 2018. I 2018/2019 var det et halvt års overlapp mellom 
kull 2017 og 2018. 
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veiledende måltallsfordeling mellom masterprogrammene. I 2019/2020 er det kun ett kull i 
studieløp, disse uteksamineres våren 2020. Neste oppstart er planlagt høsten 2020. 

Med erfaring fra tre kull i utdanningen, er det naturlig å foreta en evaluering av studieprogrammet, i 
lys av rammer og muligheter som følger av NOKUT-akkrediteringen. I forbindelse med evaluering av 
studieplanen før utlysning og opptak i 2020, er det kartlagt en sannsynlighet for at høgskolen må 
søke NOKUT om endringer før neste opptak i 2022. Periodisk programevaluering gjennomføres våren 
2020, parallelt med at det tredje kullet uteksamineres. Erfaringer fra felles oppstart og parallell 
gjennomføring av begge masterprogram vil bli en del av evalueringen. En NOKUT-søknad (ny eller 
endret akkreditering) er tidkrevende og akademiet ønsker derfor å starte opp dette arbeidet høsten 
2020. En eventuelt ny NOKUT-søknad vil i forkant bli lagt frem for styret som egen sak. 

 Opptaksmål: 5 (nytt kull) 
 Måltall: 5 (nytt kull) 

 

2.3 Oppsummering ASc  
 

Forslag til vedtak: 

 Master in Scenography lyses ut for opptak studieåret 2020/2021. 
 Master in Performance lyses ut for opptak studieåret 2020/2021.  
 Bachelorstudium i scenografi lyses ikke ut for opptak studieåret 2020/2021.  
 Bachelorstudium i skuespill lyses ikke ut for opptak studieåret 2020/2021.  

 

Tabell 4 Oppsummert forslag Akademiet 2020/2021 

  

Studenter (hoder) Heltidsekvivalenter 
Opptaks- 
mål 2019 

Møtt  
10.2019 

Opptaks- Reg. Måltall Måltall Endring 

Studium mål 2020 10.2019 2019 2020 måltall 

BA i scenografi 
19 

8 
0 

8,0 
19 19 0 

BA i skuespill 12 12,0 

MA in Performance (heltid) 0 - 5 6,0 6 5 -1 

MA in Scenography (heltid) 0 - 5 3,0 3 5 2 

SUM  19 20 10 29,0 28 29 1 

 

Opptaksmålet reduseres fordi det kun er opptak til masterprogram høsten 2020. Måltallet til 
bachelorprogrammene holder seg stabilt, det er kun ett kull i studieløp. Opptak og måltall i 
bachelorstudiene er noe høyere enn normalt, akademiet kompenserer et endret intervall for opptak 
med et noe høyere antall. Måltall til masterutdanninger stabiliserer seg etter omlegging til felles 
oppstart på høsten for begge masterprogram.   
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3 Avdeling for helse og velferd (HV) 
 

Status 2019 
Det totale opptaket ved avdelingen er stabilt høyt. I 2019 er det registrert 109 flere studenter enn 
opptaksmål. Alle studier, med unntak av MA i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, har nådd 
opptaksmål for 2019. Det er venteliste til alle studieprogram på lavere grads nivå.  

Tabell 5 Avdeling HV 01.10.2019 

  
Studium 

 Studenter (hoder) Heltidsekvivalenter 

Opptaks- 
mål 2019 

Møtt 
2019 

Reg. 
10.2018 

Måltall  
2019 

Reg. 
10.2019 Avvik 

BA i sykepleie heltid 200 241 612,00 615,0 645,0 30,0 

BA i vernepleie heltid 90 109 252,00 260,0 283,0 23,0 

BA i vernepleie deltid 0 0 27,75 25,0 27,0 2,0 

BA i barnevern 50 60 161,00 150,0 159,0 9,0 

BA i sosialt arbeid 50 63 169,00 160,0 168,0 8,0 

BA i arbeids- og velferdsfag 40 54 136,00 130,0 140,0 10,0 

AAIO8 42 46 39,00 42,0 45,0 3,0 
Vold i nære relasjoner/Tiltak mot 
seksuelle overgrep mot barn  
videreutdanninger 35 40 17,00 17,5 19,5 2,0 
MA i avansert sykepleie ved kronisk 
sykdom (heltid)  20 0 - 15,0 0 -15,0 
MA i avansert sykepleie ved kronisk 
sykdom (deltid) 0 0 14,00 10,0 10,5 0,5 
MA i samordning av helse- og velf.tj. 
(deltid) 20 26 36,50 40,0 53,0 13 
MA i psykososialt arbeid  helse- og 
sosialfaglig yrkespraksis (deltid) 20 37 47,00 25,0 44,5 19,5 
Studieprogram med aktivitet som ikke 
har måltall i perioden - - 1,50 - - - 

SUM 567 676 1 512,75 1 489,5 1 594,5 105,0 
Opptaksmål og opptatte studenter (antall møtt pr. 01.10) samt totalt måltall og antall registrerte studenter (heltidsekvivalenter) i 
DBH pr. 01.10.2019. Antall registrerte studenter omfatter også studenter som ikke følger normert studieprogresjon. Avvik viser 
forholdet mellom måltall og antall registrerte studenter. 

Som tabell 5 viser er det foretatt høye opptak til BA sykepleie, og til BA vernepleie heltid for å 
kompensere for manglende deltidsutdanning. Videre er bl.a. rekrutteringen til MA i psykososialt 
arbeid betydelig høyere enn opptaksmålet. 

 

Nye studieplasser 
Avdelingen fikk tildelt nye studieplasser knyttet til spesialistsykepleie i 2019. Plassene er øremerket, 
og trappes opp, se omtale under pkt. 3.2.1 «AAIO». 

Avdelingen fikk tildelt 10 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2018. Plassene er øremerket 
BA i sykepleie, se omtale under pkt. 3.1.1 Bachelorstudium i sykepleie. 

                                                             
8 AAIO = Akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Opprinnelig opptaksmål (40) for kull 2019 ble 
justert til 42 etter tildeling av nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2019. 
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Endring i studieportefølje  
Avdelingsstyret behandlet sak om studieportefølje og måltall 21. oktober 2019. Det er foreslått to 
endringer i studietilbudet for 2020/2021;  

1) Utlysning av nytt bachelorstudium i paramedisin  
2) Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom lyses ikke ut 

I tillegg har avdelingen signalisert et ønske om å lyse ut noen «enkeltemner». Se pkt. 3.2.3 Andre 
videreutdanninger. 

 

3.1 Bachelorstudier 
 
RETHOS 
Rammeplanstyrte bachelorutdanninger ved avdelingen vil bli endret fra og med studieåret 
2020/2021, som resultat av ny felles rammeplan og forskriftsfestede nasjonale retningslinjer for 
helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS). https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-
utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/ 

Fase 1 gjelder barnevern, sosialt arbeid, sykepleie og vernepleie (Avd. HV) og bioingeniørutdanning 
(Avd. IR). Fase 2 gjelder BA i paramedisin, og får virkning fra studieåret 2021/2022.  

Ved Avd. HV er arbeidet etablert som et prosjekt med styringsgruppe, prosjektgruppe og fire 
arbeidsgrupper. I tillegg er bachelorutdanningen i arbeids- og velferdsfag innlemmet i prosjektet for å 
utnytte synergier i utdanningene. Prosjektet har deltakere fra samarbeidsorganer (eks. NAV, 
sykehuset Østfold og kommunesektoren) i både styringsgruppa og i arbeidsgruppene. Pasient- og 
brukerorganisasjoner og praksisfelt er også invitert til å komme med innspill utover deltakelse i 
formelt oppnevnte grupper. 

Prosjektet har stort fokus på studienes oppbygging, progresjon, plassering av praksisstudier og 
fordeling mellom studieprogrammene der det benyttes samme praksisarenaer. Det er utviklet et 
fellesemne for alle studieprogrammene i tverrprofesjonell samarbeidslæring som også gir mulighet 
for å kunne tilby undervisning på engelsk for internasjonale studenter.  

 

3.1.1 Bachelorstudium i sykepleie 
Kandidatmåltall for sykepleierutdanningen er 109 uteksaminerte kandidater. Foreløpig resultat i 
2019 viser at 140 kandidater har fullført utdanningen. 

F.o.m. studieåret 2019/2020 er opptakskravene skjerpet etter statlig beslutning. Dette har medført 
en forventet nedgang i antall førsteprioritetssøkere (Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 
2019, s. 12). Opptaket i 2018 var rekordstort (252). I 2019 er 241 studenter registrert møtt til 200 
studieplasser.  

Tross nedgangen på 21 prosent førsteprioritetssøkere, er det registrert 219 søknader på venteliste 
etter avsluttet opptak i 2019. Avdelingen opplever noen utfordringer med korrekt registrering av 
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studentene, dvs. kapasitetsoversikt når f.eks. studenter kommer tilbake fra permisjon eller ikke 
tilfredsstiller krav for å rykkes opp til 2. studieår. Dette er nært knyttet opp mot praksiskapasiteten. 

Det er fremdeles stort behov for flere sykepleiere. Søkertallene til sykepleierutdanningen er svært 
gode, men størrelsen på opptaket begrenses bl.a. av tilgangen på praksisplasser. Gjennomsnittlig 
frafall i studiet er på ni prosent.  

Høgskolen tilførte ti nye øremerkede studieplasser til BA i sykepleie fra høsten 2018, det formelle 
opptaksmålet er på 200 studenter9. Nye studieplasser i 2018 trappes fortsatt opp, og sammen med 
høye opptak to år på rad gir dette en økning i måltallet.  

 Opptaksmål: videreføres med 200  
 Måltall: økes fra 615 til 625 

 

3.1.2 Bachelorstudium i vernepleie 
Kandidatmåltall for vernepleierutdanningen er 61 uteksaminerte kandidater. I 2019 er det foreløpig 
registrert 56 kandidater. Kandidatmåltallet ble nådd i 2016 og 2017, men ikke i 2018. Som styret 
tidligere er orientert om vil avdelingen ha utfordringer med å nå kandidatmåltallet i en 
overgangsfase pga. manglende opptak til deltidsutdanningen. Avdelingen har vridd virksomheten 
mot økt opptak til heltidsutdanningen fra 2018 for å imøtekomme departementets krav til 
kandidatmåltall når deltid ikke lyses ut. I 2020 vil både deltid (kull 2016) og heltid (kull 2017) 
uteksamineres, det forventes da at kandidatmåltallet blir nådd. Pr. 01.10.2019 er det ifølge tall i FS 
fortsatt registrert 101 aktive studenter totalt for disse kullene. 

Avdelingen har også konkludert med at det ikke er hensiktsmessig å starte opp ny deltidsutdanning 
før det er gjort erfaringer med reviderte studieprogram som trer i kraft fra studieåret 2020/2021 
(RETHOS). Siste opptak til deltidsvariant av vernepleie var i 2016, disse uteksamineres våren 2020. 
Måltallet reduseres derfor fra 25 til 0 med utfasing av siste aktive kull på deltid.    

Vernepleie heltid 
Opptaksmålet økte med 25 plasser i 2018 som kompensasjon for manglende utlysning av 
deltidsutdanning. I 2019 er det registrert 109 studenter til 90 studieplasser. Avdelingen har ikke 
foreslått ytterligere økning i opptaksmål. Måltallet økes fortsatt som konsekvens av økt opptaksmål i 
2018 og videreføring av det økte opptaksmålet for 2019 og 2020. Vernepleierutdanningen er nå også 
det studiet med flest søknader på venteliste etter avsluttet opptak. Gjennomsnittlig frafall i studiet er 
på ni prosent. 

                                                             
9 I supplerende tildelingsbrev fra departementet (23.06.2016) fikk høgskolen tildelt 10 nye, strategiske 
studieplasser øremerket IKT/Helse. Høgskolestyret vedtok 25.08.2016 øremerking av plassene til sykepleie, 
først med mulighet for å øke opptaket i BA sykepleie med 10 plasser i 2016/2017. Det fremgår også av vedtaket 
at plassene deretter skulle omfordeles til Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom ved oppstart 
av dette studiet. Det formelle opptaksmålet til BA sykepleie økte dermed fra 190 til 200 for en begrenset 
periode høsten 2016, men ble redusert til 190 igjen studieåret 2017/2018. I revidert nasjonalbudsjett 2018 fikk 
HiØ ytterligere 10 strategiske studieplasser til sykepleie, dermed økte opptaksmålet igjen til 200. 
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 Opptaksmål: videreføres med 90 studieplasser 
 Måltall: økes fra 260 til 280 (omdisponering fra deltid) 

 

3.1.3 Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag 
Arbeids- og velferdsfag er ikke rammeplanstyrt og dermed ikke formelt omfattet av den nasjonale 
revisjonen av bachelorstudier knyttet til fagfeltet helse- og sosialfag (RETHOS). Studieprogrammet vil 
allikevel påvirkes av endringer som foretas i forbindelse med øvrige bachelorstudier ved avdelingen, 
og det jobbes aktivt med revisjon av studieplan for kull 2020.  

Opptakstallene er stabile, og over en tidsperiode på fire år ser vi en økning fra 43 (2015) til 54 (2019) 
studenter. Måltall ble regulert for 2019, som følge av positive studenttall. Avdelingen foreslår selv å 
videreføre dagens opptaksmål.  

 Opptaksmål: videreføres med 40 
 Måltall: videreføres med 130 

 

3.1.4 Bachelorstudium i barnevern 
Opptaket begrenses bl.a. av muligheter i praksisfeltet. I 2019 er det møtt 60 studenter til 50 
studieplasser, opptaket har vært jevnt mellom 55 60 de siste fem årene. Direktøren støtter 
avdelingens forslag om å videreføre opptaksmålet uendret for 2020/2021. I styringsdialogen våren 
2019 ble det satt fokus på en synkende skår i studiebarometeret, avdelingen følger særskilt opp disse 
resultatene. Dette studiet har noe høyere frafall enn øvrige bachelorutdanninger ved avdelingen, det 
ser foreløpig ut som denne utfordringen er særlig knyttet til ett kull. 

Måltallet ble økt med 20 heltidsekvivalenter fra 2017 til 2018, som resultat av høyt opptak to år på 
rad. For 2019 så man at måltallsberegningen var noe optimistisk og justerte denne fra 160 til 150. 
Avdelingen har kompensert for frafall med høyere opptak. Direktøren har vurdert en ytterligere 
reduksjon av måltall med bakgrunn i frafall, men ønsker å følge resultatene ett år til før det eventuelt 
foreslås endringer.  

 Opptaksmål: videreføres med 50 
 Måltall: videreføres med 150 

 

3.1.5 Bachelorstudium i sosialt arbeid 
Perioden 2015 2019 viser et stabilt opptak på mellom 55 og 63 studenter. Det er 471 søknader på 
venteliste etter avsluttet opptak 2019. Opptaket begrenses bl.a. av muligheter i praksisfeltet. 
Direktøren støtter avdelingens forslag om å videreføre opptaksmålet uendret for 2020/2021. Det er 
ingen forhold ved utdanningen som tilsier endring i måltall for 2020.  

 Opptaksmål: videreføres med 50 
 Måltall: videreføres med 160 
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3.1.6 Bachelorstudium i paramedisin (nytt 2020)  
Bachelorstudium i paramedisin ble etablert 24. oktober 2019 (Høgskolestyret). Studiet er planlagt 
som deltidsutdanning over fire år.  

Opprinnelig har avdelingen foreslått et intervall med opptak annethvert år. Forslaget er bl.a. basert 
på praksisfeltets uttrykte behov for kandidater og avdelingens mulighet for omdisponering av 
studieplasser. Rekrutteringsmønster, tilgang på praksisplasser og avdelingens fagressurser vil gi 
føringer på både dimensjonering og opptaksfrekvens. Direktøren ønsker ikke å låse 
opptaksintervallet uten erfaringstall.  

Den største konkurrenten til utdanningen på bachelornivå vil være OsloMet, som tilbyr 
bachelorstudium i Prehospitalt arbeid  paramedic som heltidsutdanning. I 2019 er denne 
utdanningen på 17. plass i lista over «mest søkte studium i Samordna opptak 2019 av primærsøkere 
med bosted i Østfold». Interessen for studiet har også økt fra 2018 (Trendar i søkjarutviklinga og 
inntakskvalitet 2019). Selv om det er godt dokumentert at studiet er ønsket av praksisfeltet, og at det 
er god søking til tilsvarende utdanninger, er det alltid knyttet en viss risiko ved å lyse ut nye studier. 
Avdelingsstyret har foreslått et opptaksmål på 30 studenter til første opptak, direktøren støtter 
forslaget. 

På kort sikt har avdelingen foreslått å realisere oppstart av utdanningen ved alternering av opptak 
med masterutdanninger. I 2020 benyttes studieplasser som var øremerket MA i avansert sykepleie 
ved kronisk sykdom til første opptak i BA paramedisin.  

 Opptaksmål: 30 studenter 
 Måltall: 22,5 heltidsekvivalenter (ett kull i studieløp / 75 prosent studiebelastning). 

 

3.2 Videreutdanninger 

3.2.1 «AAIO» 
Akuttsykepleie, Anestesisykepleie, Intensivsykepleie og Operasjonssykepleie  
(videreutdanninger på 90 studiepoeng) 
Det er satt et årlig samlet kandidatmåltall på 20 for tre10 av disse fire utdanningene: Anestesi-, 
intensiv- og operasjonssykepleie. Utdanningen gis på heltid over tre semester, det er til enhver tid 
kun ett kull i studieløp. I 2018 ble det ikke registrert noe resultat (oppstart vår 2018, avsluttet vår 
2019). I 2019 er det hittil registrert 29 ferdige kandidater knyttet til de tre aktuelle studiene.  

Inneværende kull startet høsten 2019 og er ferdige høsten 2020. Basert på denne frekvensen skal det 
utlyses nye kull for oppstart våren 2021. 

Det er normalt ikke frafall i studiene, bl.a. fordi flere studenter får finansiert utdanningen fra 
arbeidsgiver. Det gis et samlet opptaks- og studentmåltall for utdanningene. Søkergrunnlag og 
samfunnsmessige behov som defineres av praksisfeltet regulerer fordeling av studenter på de fire 
utdanningene. I 2019 har høgskolen også fått to nye studieplasser11 øremerket til disse studiene. 
                                                             
10 Akuttsykepleie er ikke rammeplanstyrt, men er lagt inn i samme organisering som øvrige 
spesialistsykepleiestudier ved Avd. HV, omtales under benevningen AAIO og opptaksmål/måltall er felles. 
11 Tildeling gjennom supplerende tildelingsbrev (Kunnskapsdepartementet, 8. juli 2019). Økning innenfor 
ABIOK-utdanninger (Anestesi; Barnesykepleie; Intensivsykepleie; Operasjonssykepleie; Kreftsykepleie). Tre av 
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Opptaksmålet på 40 ble dermed justert til 42 før opptaket var avsluttet høsten 2019. Måltallet er 
justert tilsvarende. 

 Opptaksmål: 0 for høsten 2020, jf. intervall for opptak.  
 Måltall: Økes fra 42 til 44 i 2020 (kull 2019 og videre opptrapping av plasser)  

Ved neste opptak til AAIO-studier vil det være 44 studieplasser tilgjengelig etter modellen 90 
studiepoeng / 1 ½ år.  
  
 

3.2.2 Vold i nære relasjoner / Tiltak mot seksuelle overgrep 
Avdeling for helse og velferd har lang tradisjon for alternerende opptak mellom de to 
videreutdanningene Vold i nære relasjoner (30 studiepoeng) og Tiltak mot seksuelle overgrep mot 
barn (30 studiepoeng). Begge studiene gjennomføres på deltid.  

Høsten 2020 er det Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn som lyses ut. Videreutdanningen Vold i 
nære relasjoner hadde et møtt-tall på 40 studenter i 2019. Tiltak mot seksuelle overgrep viser et 
opptak på 34 studenter i 2018, 59 søkere var registrert på venteliste etter avsluttet opptak. 
Avdelingen kan vise til høy fullføringsgrad for studiene, og opptaksmålet ble økt fra 30 til 35 
studenter for studieåret 2019/2020. Studieplassene begrenses ikke av tilgang til praksis. Avdelingen 
foreslår selv en liten reduksjon i opptaksmål for 2020, for å omdirigere studieplasser til nytt BA i 
paramedisin, men har fortsatt mulighet til å ta opp flere studenter i utdanningen ved ledig kapasitet.  

 Opptaksmål: Reduseres fra 35 til 30 studieplasser 
 Måltall: reduseres fra 17,5 til 15 heltidsekvivalenter 

 

3.2.3 Andre (videre)utdanninger 
I styresak 52/17 anmoder direktøren avdelingen om en avklaring på status for videreutdanning i 
psykisk helsearbeid (60 studiepoeng) på kort og lang sikt. Avdelingen har foreløpig rapportert at 
videreutdanningen i psykisk helsearbeid fortsatt kan være aktuell som et framtidig studietilbud etter 
ny totalvurdering av avdelingens studieportefølje, og med en fortsatt etterspørsel fra praksisfeltet 
(saksforberedelser for avdelingsstyret, 23.10.2018 og 21.10.2019). For studieåret 2020/2021 har ikke 
avdelingen foreslått utlysning av nevnte videreutdanning.  

Avdelingen har også foreslått etablering og oppstart av videreutdanning i veiledning for 
praksisveiledere innenfor helse og velferdstjenesten (10 studiepoeng). Studiet vil i så tilfelle driftes 
uten måltall, og etableringsmyndighet er delegert fra høgskolestyret til rektor selv  og behandles 
derfor ikke i denne rapporten. Se også pkt. 6.4 Pedagogisk veiledning / Profesjonsrettet veiledning for 
supplerende informasjon. 

                                                             
høgskolens AAIO-utdanninger inngår i denne kategorien. Høgskolen i Østfold fikk to studieplasser, med 
forventet årlig opptak på fire nye studieplasser fra 2023. Iflg. Orientering om Statsbudsjett 2020 trappes 
studieplassene opp med to plasser i 2020, dvs. at plassen er fullt opptrappet ved HiØ fra 2020. Midlene skal 
brukes til å opprette nye studieplasser, ikke finansiere studieplasser som allerede er opprettet. Det er også 
varslet økning i kandidatmåltallet som følge av nye studieplasser når plassene er fullt trappet opp. 
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Avdelingen har skissert en mulighet for opptak til enkeltemner på 15 studiepoeng innenfor 
fagområdene akuttsykepleie og/eller akuttgeriatri, men uten tildeling av måltall. Tidligere 
studietilbud om videreutdanning i akuttgeriatri er senere integrert i MA i avansert sykepleie ved 
kronisk sykdom. Forslaget må sees i sammenheng med pågående arbeid knyttet til endring av 
eksisterende masterportefølje innenfor feltet sykepleie. I praksis vil enkeltemner måtte etableres 
som egne utdanninger med opptakskrav, dersom disse skal lyses ut og markedsføres som separate 
opptak i 2020. Det foreligger ikke nok saksgrunnlag til at direktøren kan ta stilling til forslaget om 
etablering av opptak til enkeltemner på nåværende tidspunkt, utover gjeldende praksis. Det må også 
tas hensyn til flere større utviklingsprosjekt ved avdelingen i samme periode. 

 

3.3 Masterstudier 

Avdelingen har totalt tre akkrediterte masterstudier i sin portefølje. For studieåret 2020/2021 
foreslår avdelingen å lyse ut to erfaringsbaserte masterstudier: 

1. Psykososialt arbeid  helse- og sosialfaglig yrkespraksis 
2. Samordning av helse- og velferdstjenester  

Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom er ikke foreslått utlyst, med bakgrunn i lave 
søkertall 2019 og en pågående omlegging til nasjonal rammeplanstyrt masterutdanning i avansert 
klinisk allmensykepleie. 

 

3.3.1 Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom 
MA i avansert sykepleie ved kronisk sykdom ble akkreditert av NOKUT juli 2016. Det har vært to 
opptak til deltidsvariant av studiet. Første opptak til studiet resulterte i et møtt-tall på 28 studenter 
(2017), andre opptak resulterte i syv studenter (2018). For 2019 ble studiet kun utlyst på heltid, som 
ledd i en strategi for å øke interessen blant søkere direkte fra bachelorutdanning. Utdanningen er 
samlingsbasert og det ville fortsatt være mulig å følge utdanningen med 50 % progresjon.  

Studiet ble trukket fra opptak i 2019. Trekk av studium var forankret i følgende føring i 
studieporteføljesaken november 2018: «En eventuell vurdering av trekk foretas i samråd mellom 
dekan og studiedirektør når tall på kvalifiserte søkere foreligger våren 2019». En teori om sviktende 
rekruttering/antall møtt har sammenheng med søkernes arbeidssituasjon, både hvorvidt 
utdanningen gir økonomisk uttelling ved arbeidsplassen, og eventuelt også mulighet for permisjon til 
studier m.m.  

Direktøren vektlegger betydningen av å kunne tilby helhetlige studieløp fra bachelor til master. Som 
tidligere varslet er det igangsatt et arbeid med utvikling av ny nasjonal mastergrad innenfor 
allmennsykepleie.  

Det er forventet at en masterutdanning i tråd med nasjonal rammeplan vil gi en høyere status og 
aksept, både blant studenter og arbeidsgivere. I påvente av nasjonal rammeplan mener direktøren at 
det ikke er hensiktsmessig å starte opp eksisterende masterutdanning i sykepleie for nye kull. 
Studieplanen og fagmiljøet knyttet til denne utdanningen er et godt fundament for å bygge opp en 
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ny/endret masterutdanning i tråd med nasjonale føringer. Dette vil imidlertid kreve en ny NOKUT-
akkreditering. Rammeplanen for master i avansert klinisk allmensykepleie er ikke endelig vedtatt, 
men forventes vedtatt januar 202012. Det vil bli lagt frem en egen sak for styret om utviklingen av 
nytt/endret masterstudium innenfor klinisk allmennsykepleie, hvor også videreutdanninger i 
spesialistsykepleie er planlagt løftet til masternivå, en såkalt paraplymaster.  

Ved etablering av Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom ble det tatt høyde for 
opptrapping av kull i utdanningen, primært ved å ikke lyse ut videreutdanninger (se tidligere 
styresaker om studieportefølje). For å realisere oppstart av utdanningen omdisponerte avdelingen 
studieplasser fra videreutdanningen Akuttgeriatri. I tillegg ble 10 nye strategiske og øremerkede 
studieplasser tildelt Avd. HV og sykepleierutdanningen høsten 2016, disse er senere flyttet tilbake til 
BA sykepleie.  

For 2019 var måltallsberegningen lavere enn opptaksmålet, basert på erfaringstall. Avdelingen 
beholdt måltallet for 2019, selv om studiet ble trukket. Avdelingen ønsker nå å omdisponere disse 
studieplassene til oppstart av BA paramedisin. 

Deltidsutdanning (kull 2017 og 2018) 

 Opptaksmål: 0 
 Måltall: Videreføres med 10 heltidsekvivalenter (antall registrerte studenter) 

Heltidsutdanning (kull 2019 - trukket) 

 Opptaksmål: 0    
 Måltall: 0.  

15 studieplasser (heltid) omdisponeres til oppstart av BA paramedisin (deltid).   
 

3.3.2 Masterstudium i psykososialt arbeid  helse- og sosialfaglig yrkespraksis  
Det har vært opptak til seks kull i utdanningen i følgende intervall: 2012, 2014, 2015, 2017, 2018 og 
2019. Det er tatt opp over 30 studenter til 20 studieplasser i 2017, 2018 og 2019. Studiet rekrutterer 
godt, men har utfordringer med gjennomstrømming og frafall. Den rammeplanstyrte 
videreutdanningen i psykisk helsearbeid (60 studiepoeng) er integrert i masterutdanningen, og flere 
studenter har sluttet i gradsutdanningen når de har oppnådd tilsvarende kompetanse som 
videreutdanning. 

Første kull ble uteksaminert våren 2016. Totalt har 32 kandidater fullført masterutdanningen i 
perioden 2014 201913 (Kilde: DBH). Normert antall studenter som er tatt opp til studiet korrelert til 
denne perioden (opptak 2012, 2014, 2015) er 132, dvs. at kun 24 prosent av studentmassen har 

                                                             
12 KD har sendt ut brev (datert 17. oktober 2019) til aktuelle institusjoner med spørsmål om vurdering av 
gjennomførbarheten for utdanningsinstitusjonene, basert på et revidert utkast til retningslinje for ny 
masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Svarfristen var 28. oktober 2019, for å sikre fremdrift. 
13 I MA psykososialt arbeid har det vært mulig å følge et avkortet studieløp, dersom studenten har relevant 
videreutdanning som kan innpasses. Det er registrert ferdige kandidater allerede i 2014, to år etter oppstart. 
Tall for 2019 er å betrakte som foreløpige, det kan komme flere registreringer før året er slutt. 
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fullført studieprogrammet så langt. Se for øvrig oversikt over opptaksutvikling antall kandidater i 
kapittel 8, tabell 17 og 19. 

MA i psykososialt arbeid tilbys som deltidsutdanning over fire år. Opprinnelig var det planlagt opptak 
annethvert år, men med styrets godkjenning ble det foretatt et ekstraordinært14 opptak for 
studieåret 2015/2016. Deretter har det vært løpende vurdering av opptaksintervall mellom dette og 
øvrige masterportefølje samt videreutdanningen i psykisk helsearbeid. Avdelingen har foreslått at 
MA i psykososialt arbeid også skal lyses ut for opptak studieåret 2020/2021. Det vil da være fire 
aktive kull, i motsetning til foregående år, hvor det kun har vært tre kull i studieløp.  

Selv om avdelingen velger å gå bort fra opprinnelig ordning med utlysning av studieprogrammet 
annethvert år, mener direktøren fortsatt at måltallet ikke bør økes i takt med opptaket før 
utdanningen viser bærekraft ved en høyere andel fullførte kandidater. Alternerende opptaksfrekvens 
kan ha en negativ effekt på gjennomstrømming, det blir mer problematisk for studenter som er 
forsinket til å gjenoppta og fullføre sin utdanning.  

Avdelingen har ikke foreslått økning i opptaksmål for neste studieår. Direktøren mener at det er 
grunnlag for å øke opptaksmålet til 25. Opptaket bør fortsatt ligge noe over opptaksmål for å 
kompensere for frafall i utdanningen. Dersom høgskolestyret støtter forslag om utlysning av studiet 
for 2020/2021, bør måltallet også økes noe som følge av at det nå blir fire kull i studieløp.   

 Opptaksmål: økes fra 20 til 25 studieplasser 
 Måltall: økes fra 25 til 40 heltidsekvivalenter 

 

3.3.3 Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester   
MA i samordning av helse- og velferdstjenester15 har vært utlyst for opptak hvert år siden oppstart 
studieåret 2008/2009. Fra studieåret 2020/2021 har avdelingen foreslått å spisse innholdet mer mot 
det digitale samfunnet, ved å tilby et valgbart emne i ledelse av digitale innovasjonsprosesser i helse- 
og velferdssektoren. 

Opptaket har vært stabilt mellom 22 24 studenter i perioden 2012 2016. I 2017, 2018 og 2019 er 
det registrert et opptak på hhv 30, 28 og 26. Det er ingen venteliste til studieprogrammet. Det har 
vært store variasjoner i frafall mellom de ulike kullene, det gjennomsnittlige frafallet for aktive kull er 
betydelig redusert. Kandidatproduksjonen er fortsatt varierende, og ligger foreløpig under 
målsettingen om minimum 15 kandidater, jf. nylig godkjent utviklingsavtale mellom HiØ og 
Kunnskapsdepartementet pr. november 2019. Rekrutteringen de siste årene har vært noe høyere, og 
det forventes således også en høyere kandidatproduksjon som følge av dette i kommende periode. 
Avdelingen jobber nå med en tydeligere innretning mot det digitale samfunn, med innføring av et 
valgemne (15 stp) innenfor ledelse av digitale innovasjonsprosesser i helse- og velferdstjenester. 

Avdelingen har ikke foreslått noen økning i opptaksmål. Med bakgrunn i erfaringstall for opptak, 
støtter direktøren en videreføring av opptaksmålet i 2020/2021, men med en forventning om økt 

                                                             
14 I avdelingens langtidsplan var det planlagt opptak til MA sykepleie, men denne ble ikke akkreditert tidsnok 
for utlysning/opptak høsten 2015. Avdelingen valgte dermed å lyse ut MA psykososialt arbeid to år på rad. 
15 I 2017/2018 endret MA i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren navn til MA i samordning av helse- 
og velferdstjenester. 
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kandidatproduksjon bør høgskolen her jobbe aktivt for et faktisk høyere opptak til dette 
studieprogrammet. Måltallet økte med fem plasser (HTE) i fjor, som resultat av høyere opptak og 
redusert frafall. Direktøren foreslår også en forsiktig økning i måltall for neste studieår som følge av 
noe høyere opptak for kull i aktuell periode. 

 Opptaksmål: videreføres med 20 studieplasser  
 Måltall: økes fra 40 til 45 heltidsekvivalenter 

 
 

3.4 Oppsummering HV 
 

Forslag til vedtak: 

 Bachelorstudium i paramedisin (deltid) lyses ut for opptak studieåret 2020/2021 
 Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom lyses ikke ut for opptak 

studieåret 2020/2021. 
 Både Masterstudium i psykososialt arbeid  helse- og sosialfaglig yrkespraksis og 

Masterstudium i samordning av helse og velferdstjenester lyses ut for opptak 
studieåret 2020/2021 (deltid). 
 
 

Tabell 6 Oppsummert forslag HV 2020/2021 

  
Studium 

Studenter (hoder) Heltidsekvivalenter 

Opptaks- 
mål 2019 

Møtt  
10.2019 

Opptaks- 
mål 2020 

Reg. 
10.2019 

Måltall 
2019 

Måltall 
2020 

 
Endring 
måltall 

BA i sykepleie heltid 200 241 200 645,0 615,0 625,0 10,0 

BA i vernepleie heltid 90 109 90 283,0 260,0 280,0 20,0 

BA i vernepleie, deltid 4 år 0 - 0 27,0 25,0 0 -25,0 

BA i barnevern 50 60 50 159,0 150,0 150,0 0 

BA i sosialt arbeid 50 63 50 168,0 160,0 160,0 0 

BA i arbeids- og velferdsfag 40 54 40 140,0 130,0 130,0 0 

BA i paramedisin, deltid 4 år (ny) - - 30 - - 22,5 22,5 

AAIO  42 46 0 45,0 42,0 44,0 2,0 
Tiltak mot seksuelle overgrep  
mot barn/ 
Vold i nære relasjoner. 
(alternerende videreutd., deltid) 35 40 30  19,5 17,5 15,0 -2,5 
MA i avansert sykepleie ved  
kronisk sykdom, heltid 2 år 20 0 0 0 15,0 0 -15,0 
MA i avansert sykepleie ved  
kronisk sykdom, deltid 4 år 0 - 0 10,5 10,0 10,0 0 
MA i samordning av helse- og  
velf.tj., deltid 4 år 20 26 20 53,0 40,0 45,0 5,0 
MA i psykososialt arbeid i helse-  
og sosialsektoren, deltid 4 år 20 37 25 44,5 25,0 40,0 15,0 

SUM avdeling 567 676 535 1 594,5 1 489,5  1 521,5 32,0 
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Totalt opptaksmål for 2020 (535) viser en lavere aktivitet enn totalt antall møtt pr. 01.10.2019 (676). 
Opptaksmålet er redusert med 32 studenter, sammenlignet med 2019. Reduksjonen skyldes 
hovedsakelig at det ikke beregnes opptaksmål for AAIO høst 2020. Studieplasser til MA i avansert 
sykepleie er foreløpig omdisponert til oppstart av ny BA i paramedisin.  

Avdelingens måltall økte betraktelig før 2019 (med 107,5 heltidsekvivalenter). Denne økningen var 
primært knyttet til korrigering etter store opptak og opptrapping av nye studieplasser innenfor 
bachelorutdanninger. Totalt måltall øker med 32 hele plasser i 2020. Dette skyldes primært forslag 
om økt aktivitet i erfaringsbaserte masterutdanninger, og en konsekvens av prioriteringen om 
oppstart av Bachelorutdanning i paramedisin. En liten økning kommer som følge av full opptrapping 
av nye studieplasser til AAIO. Avdelingens måltallsfordeling må fortsatt fortløpende vurderes med 
tanke på reorganisering og strategiske prioriteringer knyttet til utvikling av masterporteføljen.  
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4 Avdeling for informasjonsteknologi (IT) 
 
Status 2019 
Opptaksmålet for Avd. IT var minimum 240 studenter i 2019. Totalt antall møtt er 326 studenter, 
dette tallet inkluderer også studenter som søker direkte til 2. studieår16. Opptaksmålet er nådd for 
samtlige studieprogram, med unntak av MA in Applied Computer Science. Avdelingen har tatt opp 
betraktelig flere studenter enn opptaksmål til enkelte studier når søkergrunnlaget har gitt mulighet 
for dette, men signaliserer nå tydelig et ønske om å holde igjen noe på opptaket for å jobbe bedre 
med oppfølging av studentene. Det er registrerte ventelister til alle17 studieprogram. 

 
Tabell 7 Avdeling IT 01.10.2019 

  
Studium 

Studenter (hoder) Heltidsekvivalenter 

Opptaks- 
mål 2019 

Møtt 
2019 

Reg. 
10.2018 

Måltall  
2019 

Reg. 
10.2019 Avvik 

BA i informatikk  design og 
utvikling av IT-systemer 50 78 167 155 186 31 

BA i informasjonssystemer  55 68 144 125 145 20 

BA i digitale medier og design 40 51 127 95 137 42 

BA i ingeniørfag  data  45 62 122 110 148 38 

Informasjonsteknologi, årsstudium 20 40 30 20 43 23 
MA in Applied Computer Science, 
heltid 30  

Samlet 
H/D 

26 62 50 
Samlet 

H/D 

67 
18,5 

MA in Applied Computer Science, 
deltid 1 3,5 1,5 

SUM 240 326 655,5 555 727,5 172,5 
Opptaksmål og opptatte studenter (antall møtt pr. 01.10) samt totalt måltall og antall registrerte studenter (heltidsekvivalenter) i 
DBH pr. 01.10.2019. Antall registrerte studenter omfatter også studenter som ikke følger normert studieprogresjon. Avvik viser 
forholdet mellom måltall og antall registrerte studenter. 
 

 
Avdelingen har hatt stor vekst de siste årene. Avviket mellom måltall og antall registrerte studenter 
er tidligere forsøkt kompensert noe ved økning av måltall både for 2017, 2018 og 2019, som resultat 
av høy aktivitet og nye tilførte studieplasser. Totalt måltall for 2019 var på 555 studieplasser (HTE). 
Som det fremgår av tabell 7, er avviket mellom registrerte studenter og måltall på 172,5 studenter 
(HTE). Det betyr at avviket fortsatt har økt sammenlignet med 2018. Noe av differansen kan forklares 
med et betraktelig høyere reelt opptak sammenlignet med opptaksmål for 2019. I opptakstallet 
inngår også studenter som har fått direkte opptak til 2. studieår. Totalt dreier dette seg om 14 
studenter. Dette opptaket kompenserer noe for eventuelt frafall i aktuelle kull. Blant antall 
registrerte studenter inngår også 84 studenter som er forsinket i sine studier. 
 

                                                             
16 Før studieåret 2018/2019 ble det åpnet for utlysning direkte til 2. studieår på utvalgte bachelorprogram. 
Kravet til disse søkerne var at alle 60 studiepoeng fra 1. studieår skulle være bestått. For Avd. IT gjelder 
ordningen for BA i informasjonssystemer, BA i informatikk- design og utvikling av IT-systemer og BA i digitale 
medier og design. Totalt 14 studenter er registrert i opptak direkte til 2. studieår ved avdelingen. I tillegg kan 
det forekomme studenter som har fått innvilget intern overflytting mellom studieprogram, eller flyttet ned et 
kull som følge av forsinkelse, disse er ikke spesifisert i tallmaterialet. 
17 For MA in Applied Computer Science er det ikke registrert venteliste etter hovedopptak, men det var 
grunnlag for venteliste i det internasjonale opptaket. 
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Nye studieplasser 
Avdelingen har i 2017 og 2018 fått nye studieplasser som følge av regjeringens satsning på nye 
studieplasser innenfor IKT, se vedlegg 2 Antall studieplasser finansiert gjennom høgskolens 
bevilgning. Alle gradsgivende program ved avdelingen er tildelt nye studieplasser, med unntak av BA i 
digitale medier og design.  
 
I Statsbudsjett for 2020 er høgskolen tildelt ti nye studieplasser innenfor teknologi og grønt skifte. 
Direktøren vil foreslå at fem av disse studieplassene øremerkes teknologiutdanning ved Avd. IT. Se 
pkt. 4.1.4 for nærmere redegjørelse. 
 
Endringer i studieporteføljen  
Avdelingsstyret har behandlet studieporteføljen 28.02.2019 (årsplan 2019). Det er ikke foreslått 
endringer i sammensetning av studieporteføljen for 2020/2021.  
 
 

4.1 Bachelor- og årsstudier 

4.1.1 Informasjonsteknologi, årsstudium 
Årsstudiet er lite kostnadsdrivende, studiet er identisk med det første studieåret i BA informatikk  
design og utvikling av IT-systemer. Måltallet for årsstudiet støtter opp om bachelorutdanningens 
økonomi, og bidrar aktivt til at flere studenter på sikt også fullfører en bachelorgrad etter innpassing 
av allerede bestått årsstudium. I 2019 er det flere studenter som er rekruttert inn i 
bachelorutdanningen som allerede har fullført årsstudium i informasjonsteknologi, og dermed også 
flyttes til tidligere kull etter opptak. 

Opptaksmålet ble økt fra 15 til 20 studieplasser før 2019, og det er tatt opp 40 studenter. I 2018 er 
det registrert 15 studenter som har fullført årsstudiet, dvs. en andel på ca. 50 %. Foreløpig resultat 
for 2019 ligger på samme nivå. Det foreslås ingen endring i opptaksmål eller måltall kommende 
studieår.  

 Opptaksmål: videreføres med 20 studieplasser. 
 Måltall: videreføres med 20 studieplasser  

 

4.1.2 Bachelorstudium i digitale medier og design 
Bachelorstudium i digitale medier og design rekrutterte 51 studenter til 40 studieplasser i 2019. I 
perioden 2015 2019 har opptaket vært på 42 eller fler. Det er ikke søkt om eller gitt nye 
studieplasser knyttet til regjeringens satsningsområde på studieplasser innenfor IKT for dette studiet, 
men avdelingen har hatt anledning til å ta opp flere studenter ut fra egne kapasitetsberegninger. Det 
er også flere studenter som søker overflytting til andre studieprogram internt ved avdelingen, dette 
påvirker den gjennomsnittlige frafallsprosenten for studieprogrammet, samtidig som andelen av 
registrerte studenter som er forsinket øker. I 2018 ble det foretatt en større revisjon18  av 

                                                             
18 Studieåret 2015/2016 endret studiet navn fra BA i digital medieproduksjon til BA i digitale medier (vedtak 
november 2014). Studieåret 2017/2018 endret studiet navn fra BA i digitale medier til BA i digitale medier og 
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studieprogrammet, med en tydeliggjøring av tematikken menneske, interaksjon og samfunn. Det er 
viktig at endringen får virke en stund før man kan vurdere effekt av endringen. 

Måltallet ble økt med fem plasser før 2018, som følge av høye kull to år på rad. Det anbefales at 
opptaksmålet og måltallet videreføres uendret.  

 Opptaksmål: videreføres uendret på 40 
 Måltall: videreføres med 95  

 

4.1.3 Bachelorstudium i informasjonssystemer 
BA informasjonssystemer har det høyeste opptaksmålet ved avdelingen, og opptakstallene er stabile 
og økende. I 2019 er det registrert 68 nye studenter til 55 studieplasser. Det er også flere studenter 
som gjennom dette studieprogrammet kvalifiserer seg til opptak på BA informatikk ved samme 
avdeling, og dermed søker overgang. Avdelingen rapporterer at det i 2019 er syv studenter som har 
fått innvilget overflytting til BA informatikk. Forventning om slike overganger, som i denne 
sammenhengen defineres som «frafall» i ett studieprogram, kompenseres gjennom høyere opptak til 
studieprogrammet. De studentene som har fått overflytting inngår i «registrerte studenter» ved 
andre studieprogram. 

Avdelingen har ikke foreslått økning i opptaksmål for 2020. Måltallet ble økt med 25 plasser før 2019, 
som følge av høye opptak flere år på rad og opptrapping av nye studieplasser19. Disse plassene er nå 
ferdig opptrappet. Korrigert for frafall og overflytting videreføres måltallet uendret.  

 Opptaksmål: videreføres med 55 studieplasser  
 Måltall: videreføres med 125 studieplasser 

 

4.1.4 Bachelorstudium i informatikk  design og utvikling av IT-systemer 
I 2019 er det registrert 78 studenter til 50 studieplasser. Utdanningen tilbyr tre spesialiseringer; 
Datasikkerhet, Maskinlæring og Programmering. 12 av studentene er rekruttert direkte inn i 2. 
studieår, og som tidligere nevnt er det flere som søker overflytting fra andre bachelorprogram ved 
avdelingen. Dvs. at disse studentene primært blir tilhørende kull 2018, og bidrar til å kompensere for 
et faktisk frafall her. Sammenlignet med 2018, ser det ut som det gjennomsnittlige frafallet for 
utdanningen har økt. 

BA informatikk fikk syv studieplasser etter ny tildeling i statsbudsjettet 2017 og ytterligere fem 
studieplasser i statsbudsjett 2018. Opptaksmålet må være på minimum 47 studieplasser, disse er 
senere rundet av til 50 plasser. Fem av studieplassene er fortsatt under opptrapping for 2020/2021.  
Gjennom Statsbudsjettet 2020 er det foreslått at høgskolen tildeles ti nye studieplasser innen 
teknologi og grønt skifte. Studieplassene skal trappes opp over fire år i kategori D. Direktøren foreslår 

                                                             
design (vedtak november 2016). Statistisk sett regnes disse tre programmene som ett studium. Før studieåret 
2018/2019 er det foretatt en større revisjon av studieprogrammet. 

 
19 Studieprogrammet fikk åtte nye studieplasser etter ny tildeling i statsbudsjettet 2017, med et totalt 
opptaksmål på 53 for 2017/2018 og 2018/2019. I 2019 ble dette rundet av til 55 studieplasser.  
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at fem av disse plassene øremerkes studieprogrammet BA Informatikk  design og utvikling av IT-
systemer.   

Måltallet økte fra 125 til 155 før 2019/2020. Det foreslås en forsiktig økning i måltallet, med 
bakgrunn i ny tildeling, jf. Statsbudsjett 2020  studieplasser knyttet til teknologi og grønt skifte. 

 Opptaksmål: økes fra 50 til 55 studieplasser 
 Måltall: øker fra 155 til 160 

 

4.1.5 Bachelorstudium i ingeniørfag  data, inkludert TRESS og Y-veien 
Opptaket har i perioden 2015 2018 vært stabilt på 47 49 studenter. I 2019 er det registrert et 
opptak (møtt) på 62 studenter til 45 studieplasser.  

Alternative opptaksveier (Y-veien og TRESS) utgjør en viktig rekrutteringsgruppe til 
dataingeniørstudiet. Avdelingen har jobbet aktivt med målrettet markedsføring for å rekruttere flere 
studenter fra ordinær opptaksvei, slik at balansen mellom målgruppene opprettholdes. I 2019 er 
omtrent halvparten av studentene rekruttert gjennom Samordna opptak. Erfaringer i år viser at det 
er svært mange av søkerne til dette studieprogrammet i Samordna opptak som takker ja til tilbud om 
studieplass (Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019). 

I 2017 og 2018 er det tildelt totalt 15 nye studieplasser til utdanningen; ti studieplasser gjennom 
revidert nasjonalbudsjett 2017 og fem studieplasser gjennom revidert nasjonalbudsjett i 2018. 
Avdelingen ønsker primært ingen økning i opptaksmål nå, det er begrensninger knyttet til 
laboratorier m.m. Måltallet økte tre år på rad, deretter ble dette noe redusert før 2019, bl.a. som 
følge av økt frafall og forsinkelser. Utdanningen ligger innenfor et tydelig statlig satsningsområde. 
Direktøren forslår en forsiktig økning av måltall for å kompensere noe av avviket mellom måltall og 
antall registrerte studenter/årets høye opptak, og som følge av fortsatt opptrapping av fem 
studieplasser. 

 Opptaksmål: videreføres uendret med 45 studieplasser 
 Måltall: økes fra 110 til 115 studieplasser  

 

4.2 Master in Applied Computer Science (heltid og deltid) 
I perioden 2014 2016 ble utdanningen kun utlyst som heltidsstudium. Internasjonale søkere får ikke 
oppholdstillatelse til deltidsstudier, det er kun heltidsvarianten som er aktuell for denne gruppen. Fra 
2017 er utdanningen lyst ut som både heltids- og deltidstudium, med full samkjøring. Målet var å øke 
rekrutteringen og bedre legge til rette for rekruttering fra næringslivet. Den forventede dreiningen 
mot rekruttering til deltidsutdanningen har ikke gitt stor effekt. På den annen side har avdelingen 
vurdert at det ikke medfører ekstra kostnader å fortsatt tilby deltidsvarianten.  

I 2019 er det tatt opp 26 studenter til heltidsstudiet og 1 student til deltidsstudiet. Fra 2017/2018 har 
det vært fastsatt et samlet opptaksmål og måltall for variantene, dette blir vurdert fra år til år. I 2019 
er ikke det samlede opptaksmålet på 30 nådd, målet økte fra 25 til 30 før 2019. Utdanningen 
henvender seg til et internasjonalt marked. Det er ønskelig med en god balanse mellom norske og 
internasjonale studenter i hvert kull. Avdelingen vil derfor også ha trykk på markedsføring knyttet til 
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rekruttering fra egne bachelorprogram. Studiet har flest søkere i alderen 26 30 år, og størstedelen er 
mannlige søkere. Studiet rekrutterer også mange fra alderen 23-25 år, noe som skulle tilsi at det 
rekrutteres søkere direkte fra bachelornivået, og at heltidsvariant er en hensiktsmessig organisering.  

I følge avdelingens årsplan og dialogmøter, er masterstudiet planlagt revidert i kjølvannet av 
avdelingens omorganisering av FoU-grupper, og påfølgende revisjon av BA-programmer (2018), der 
FoU-gruppene spiller en sentral rolle. Avdelingen har her signalisert en mulig søknad til NOKUT om 
reakkreditering20, i praksis vil det si en ny søknad om akkreditering. Studentene ved masterstudiet 
har ulik fagbakgrunn, og avdelingen argumenterer for at disse også bør ha mulighet for ulike veier 
gjennom masterutdanningen, blant annet for å styrke søkergrunnlaget til høgskolen planlagte phd.-
program. En eventuelt ny NOKUT-søknad vil i forkant bli lagt frem for styret som egen sak. 

For 2020 er det gjort grep for å bedre rekrutteringsprosessen knyttet til det internasjonale opptaket, 
bl.a. med tidligere søknadsfrist, slik at studentene får bedre tid til å skaffe oppholdstillatelse og 
dokumentere økonomi.   

Både avdelingen og direktøren foreslår en videreføring av opptaksmål for 2020. Måltallet økte med ti 
plasser i 2019, bl.a. som følge av opptrapping av nye studieplasser i 2017. Måltallet skal dekke to 
heltidskull og tre deltidskull i 2020. Det er ikke grunnlag for å øke måltallet nå. 

 Opptaksmål: videreføres med 30 studieplasser, samlet for heltid og deltid 
 Måltall: videreføres med 50 (heltidsekvivalenter), og omfatter både heltid og deltid 

 

4.3 Oppsummering IT 
 

Forslag til vedtak: 

 Fem nye studieplasser øremerkes Bachelorstudium i informatikk  design og utvikling av IT-
systemer, gjennom tildeling fra Statsbudsjett for 2020. 

 

Etter økning i opptak til BA-studier flere år på rad, bør avdelingen konsentrere seg om å redusere 
frafall og bedre gjennomstrømming. Dette er i tråd med avdelingens egen innstilling. Det oppfattes 
som positivt å ha ventelister til studiene. Det foreslås kun en liten økning i opptaksmål for BA i 
informatikk  design og utvikling av IT-systemer, gjennom tildeling av fem nye studieplasser 
øremerket teknologistudier, jf. Statsbudsjett 2020. 

Avdelingens samlede måltall har økt betraktelig i perioden 2017 2019, og måltallet til 
masterutdanningen er doblet siden 2017. Veksten i BA-studiene er strategisk viktig som 
rekrutteringsgrunnlag for avdelingens masterprogram, i tillegg til å imøtekomme regjeringens 
flerårige satsning på nye studieplasser innenfor IKT. For 2020 foreslås det nå kun en mindre økning 

                                                             
20 MA in Applied Computer Science er ikke tidligere NOKUT-akkreditert. Dette var et etablert hovedfag som 
senere er utviklet til masterutdanning etter kvalitetsreformen. Etableringsvedtak ligger dermed lenger tilbake i 
tid enn NOKUTs virksomhet. 
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med 10 studieplasser, denne økningen er utelukkende relatert til nye studieplasser under 
opptrapping (dataingeniør) og strategisk plassering av nye øremerkede plasser til teknologi og grønt 
skifte (Statsbudsjett 2020).  

 

Tabell 8 Oppsummert forslag IT 2020/2021 

  
Studium 

Studenter (hoder) Heltidsekvivalenter 

Opptaks- 
mål 2019 

Møtt 
10.2019 

Opptaks- 
mål 2020 

Reg. 
10.2019 

Måltall 
2019 

Måltall 
2020 

Endring 
måltall 

Informasjonsteknologi, 
årsstudium 20 40 20 43,0 20 20 0 
BA i informatikk  design og 
utvikling av IT-systemer  50 78 55 186,0 155 160 5 

BA i informasjonssystemer  55 68 55 145,0 125 125 0 

BA i digitale medier og design 40 51 40 137,0 95 95 0 

BA i ingeniørfag  data  45 62 45 148,0 110 115 5 
MA in Applied Computer Science 
(heltid) 30 

Samlet 

26 
30 

Samlet 

67,0 
50 

Samlet 50 0 
MA in Applied Computer Science 
(deltid) 1 1,5 

SUM avdeling 240 326 245 727,5 555 565 10 
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5 Avdeling for ingeniørfag (IR) 
 
Status 2019 
Avdelingen har ikke nådd det totale opptaksmålet på 245 studenter. Det forklares primært med 
sviktende rekruttering til BA ingeniørfag innenfor maskin/industriell design, samt trekk av 
masterstudiet Green Energy Technology. Opptaksmålet er heller ikke nådd for BA ingeniørfag  
elektro. Avdelingen har kompensert for dette ved et høyere opptak til BA i innovasjon og 
prosjektledelse. Det er fortsatt solid rekruttering til BA ingeniørfag  bygg, BA bioingeniør og BA 
innovasjon prosjektledelse. Det er venteliste til BA bioingeniør (96) og BA innovasjon og 
prosjektledelse (29), (Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019, HiØ). 

 

Tabell 9 Avdeling IR 01.10.2019  

  
Studium 

Studenter (hoder) Heltidsekvivalenter 

Opptaks- 
mål 2019 

Møtt 
2019 

Reg. 
10.2018 

Måltall  
2019 

Reg. 
10.2019 Avvik 

BA i ingeniørfag  bygg 55 56 149 145 150 5 

BA i ingeniørfag  elektro 40 35 114 110 97 -13 

BA i ingeniørfag  maskin  
55 

26 83 80 72 -8 

BA i ingeniørfag  industriell design 11 42 45 41 -4 

BA i ingeniørfag  kjemi 0 - 10 0 5 5 

BA i bioingeniørfag 35 41 104 105 110 5 

BA i innovasjon og prosjektledelse 40 63 137 100 155 55 

MA in Green Energy Technology 20 0 - 20 0 -20 

SUM 245 232 639 605 630 25 
Opptaksmål og opptatte studenter (antall møtt pr. 01.10) samt totalt måltall og antall registrerte studenter (heltidsekvivalenter) i 
DBH pr. 01.10.2019. Antall registrerte studenter omfatter også studenter som ikke følger normert studieprogresjon. Avvik viser 
forholdet mellom måltall og antall registrerte studenter. 

Avdelingen har ingen deltidsstudier, dvs. at heltidsekvivalenter her tilsvarer studenter. Avviket 
mellom registrerte studenter og måltall for 2019 er kun på 25 studenter. Tallet representerer både 
forsinkede studenter og «overbooking» innenfor BA innovasjon og prosjektledelse. Dette betyr at 
dekningsgraden for måltall er godt harmonisert for Avd. IR. Utfordringen ligger i balansen mellom de 
ingeniørfaglige studiene og disiplinbasert studium / helseprofesjonsfaglig studium. Det er kun 
ingeniørfaglige studier som kvalifiserer for opptak til MA in Green Energy Technology.  

Fordelingen mellom ordinært opptak og alternative opptaksveier (TRESS/Y-vei) fremgår ikke av 
tabellen. Dette er redegjort i rapporten Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019 (HiØ). Alle 
rammeplanstyrte ingeniørutdanninger rekrutterer fra TRESS (tresemesterordning) og 
Forkurs/Realfagskurs21. Fra 2019 rekrutterer også alle rammeplanstyrte ingeniørutdanninger, 
bortsett fra industriell design, via Y-veien.  

                                                             
21 Forkurs/Realfagskurs behandles ikke i denne utredningen, det er ikke knyttet studiepoeng til disse 
utdanningene og de finansieres av øremerkede midler.  
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Gjennomsnittlig frafall for avdelingens studier øker noe, men det er også variasjoner innenfor det 
enkelte studieprogram og det enkelte kull. I 2019 er gjennomsnittlig frafall ved avdelingen om lag 
17,5 %. Bioingeniørutdanningen skiller seg positivt ut med et minimalt registrert frafall. Blant alle 
registrerte studenter er 20 studenter forsinket, dvs. tilhører tidligere kull. Se vedlegg 3, Frafall og 
forsinkede studieløp.  
 

Nye studieplasser 
I 2018 har avdelingen fått tilført fem nye studieplasser gjennom statsbudsjett, knyttet til BA 
ingeniørfag  elektro. Se omtale under pkt. 5.1.2 Elektro.  

I Statsbudsjett for 2020 er høgskolen tildelt ti nye studieplasser innenfor teknologi og grønt skifte. 
Direktøren vil foreslå at fem av disse studieplassene øremerkes Master in Green Energy Technology 
ved Avd. IR. Se pkt. 5.4 for nærmere redegjørelse. 
 

Endringer i studieporteføljen 
Avdelingsstyret har behandlet sak om studieportefølje 25.09.2019 og 29.10.2019. Avdelingen har 
foreslått at alle bachelorstudier lyses ut for opptak studieåret 2020/2021, med unntak av BA 
ingeniørfag  kjemi og BA ingeniørfag  industriell design. MA in Green Energy Technology 
(akkreditert 2018) som ble trukket fra opptak i 2019, lyses ut for opptak på nytt til både nasjonalt og 
internasjonalt marked studieåret 2020/2021. Direktøren støtter forslaget. 

Avdelingen jobber aktivt med en vurdering av ny struktur for bachelorporteføljen og styret vil få en 
orientering om dette arbeidet i nær fremtid. 

BA i bioingeniørfag omfattes av RETHOS22-prosjektet, fase 1, med implementering av ny studieplan 
etter nye retningslinjer fra studieåret 2020/2021. Se pkt. 5.2. 

 

5.1 BA i ingeniørfag  

5.1.1 Bygg, inkl. TRESS og Y-veien 
Over tid er det registrert et stabilt opptak på mellom 56 63 nye studenter til BA ingeniørfag  bygg 
(2015 2019). I 2018 og 2019 ligger opptaket tett opp til opptaksmål (56 studenter til 55 
studieplasser). Fra 2019 har det også vært opptak via Y-veien for første gang. Avdelingen betrakter 
dette som et komplettert tilbud, både til søkere og arbeidsfeltet, og ønsker å videreføre ordningen 
med opptak via Y-veien til bygg. Kombinasjonen av fagbrev, arbeidserfaring og en 
høyskoleutdannelse gjør kandidatene attraktive på arbeidsmarkedet.  
 
Minimum 50 % av studieplassene har vært utlyst via Samordna opptak. Det ble ikke foreslått økning i 
opptaksmål som følge av ny rekrutteringsvei, i 2019 har ikke ordningen ført til hardere konkurranse 
om studieplassene. Det er ikke registrert venteliste til studiet i 2019 (Trendar i søkjarutviklinga og 

                                                             
22 https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-
helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/ (se også omtale under kapittel 3.1 Bachelorstudier ved Avdeling 
HV). 
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inntakskvalitet 2019). Avdelingen må fortsatt jobbe for å gjøre ordningen godt kjent i markedet. 
Gjennomsnittlig frafall i studiet har vært økende i en periode, og har fortsatt økt i 2019 (19 %). 

Direktøren støtter forslag om videreføring av opptaksmål. Måltall for 2020 nedjusteres noe for andre 
år på rad, med bakgrunn i resultater (opptak og frafall). Dersom resultater fra 2020 tilsier at 
avdelingen både har kapasitet og søkergrunnlag for å øke volumet i utdanningen, vil en eventuell 
økning av måltall kunne vurderes på nytt.  

 Opptaksmål: videreføres med 55 studieplasser 
 Måltall: reduseres fra 145 til 140 studieplasser  

 

5.1.2 Elektro, inkl. TRESS og Y-veien 
Høgskolen fikk 15 øremerkede nye studieplasser innenfor regjeringens satsning på IKT i statsbudsjett 
2018. Fem av studieplassene er øremerket BA ingeniørfag  elektro, etter søknad fra avdelingen. 
Antall studieplasser til elektro ble dermed økt fra 35 til 40 i 2018, og måltallet justert tilsvarende. 
Med bakgrunn i årets opptak (35), har avdelingen nå foreslått å redusere opptaksmålet til elektro. 
Det skal fortsatt rapporteres på nye studieplasser, og opptaksmålet på minimum 40 studieplasser bør 
dermed opprettholdes. Lavere opptak i 2019 er foreløpig et unntak, foregående fireårsperiode viser 
et opptak på 40 eller flere studenter hvert år: 2015 (43)  2016 (40)  2017 (40)  2018 (44). 

Basert på erfaringstall er det grunnlag for å redusere måltallet for 2020. Men de nye studieplassene 
er fortsatt under opptrapping, dermed vil direktøren foreslå å skjerme måltallet for denne 
utdanningen i ett år. Avdelingen må jobbe målrettet for å bedre gjennomstrømming og hindre frafall 
(21 %).  

Studiet ansees også som en viktig rekrutteringsarena for nytt masterprogram i Green Energy 
Technology, dermed bør studiet prioriteres høyt også i markedsføringen. 

 Opptaksmål: videreføres med 40 
 Måltall: videreføres med 110 

 

5.1.3 Industriell design, inkl. TRESS, og Maskin, inkl. TRESS og Y-veien 
Avdelingen har tidligere vurdert å slå sammen studieprogrammene, men fattet i 
avdelingsstyrevedtak 30.10.2017 (sak 20/17) beslutning om å ikke slå sammen studiene BA 
ingeniørfag  maskin og BA ingeniørfag  industriell design. Nå pågår et nytt utviklingsarbeid som 
omfatter den totale bachelorporteføljen ved avdelingen. Målsettingen er at eventuelle endringer skal 
virke fra høsten 2021. 

I 2017, 2018 og 2019 har det vært praktisert samlet opptaksmål for industriell design og maskin, for å 
gi økt fleksibilitet i vurderingen av opptak for disse studiene. Felles opptaksmål ble satt til 55, med 
veiledende opptaksmål på 20 for industriell design og 35 for maskin. Samlet opptaksmål for 
utdanningene er ikke nådd verken i 2018 eller i 2019. Der industriell design tradisjonelt har balansert 
på opptaksgrensen tidligere, er det nå også registrert en større reduksjon i opptaket til maskin. 
Maskinstudiet ansees som en viktig rekrutteringsarena for nytt masterprogram i Green Energy 
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Technology. Frafallet innenfor maskin viser en positiv utvikling sammenlignet med 2018 (29 %), men 
må fortsatt betraktes som høyt (23 %). Industriell design nådde sitt veiledende opptaksmål i 2018, 
men ikke i 2019.  

Industriell design, inkl. TRESS 
I 2019 er det registrert et opptak på 11 personer. Veiledende opptaksmål var 20 studieplasser. I 2018 
ble det tatt opp 20 studenter i utdanningen. Gjennomsnittlig frafallsprosent er redusert fra 20 % til 
16 %. Frafall har direkte sammenheng med antall uteksaminerte kandidater og et betydelig frafall fra 
kull 2016 har påvirket antall kandidater som er uteksaminert så langt i 2019. I lys av pågående 
utviklingsarbeid ved avdelingen og resultater fra opptak høst 2019, har avdelingen foreslått at studiet 
ikke lyses ut for opptak i 2020/2021. Direktøren støtter forslaget. Måltallet reduseres med to kull i 
studieløp. 

 Opptaksmål: 0  
 Måltall: reduseres fra 45 til 30  

 

Maskin, inkl. TRESS og Y-veien 
I perioden 2012 2016 er det registrert et opptak på mellom 35 og 41 studenter hvert år. Opptaket i 
2017 var rekordhøyt (46), mens det de siste to årene er redusert med 20 studenter til hhv 25 (2018) 
og 26 (2019) studenter.  

Ordningen med felles opptaksmål for maskin og industriell design avsluttes. Avdelingen har foreslått 
et opptaksmål på 35 studieplasser, det tilsvarer tidligere veiledende opptaksmål. Selv om opptaket to 
år på rad ligger under dette målet, støtter direktøren forslaget. Maskinstudiet anses som ett av to 
program med størst rekrutteringspotensiale til MA in Green Energy Technology og må gis høy 
prioritet i rekrutteringsarbeidet frem mot opptak 2020.  

Direktøren støtter ikke avdelingens forslag om videreføring av måltall, måltallet reduseres med 
bakgrunn i tallgrunnlaget. I fjor avventet direktøren en maksimal reduksjon i måltallet, men som 
følge av lavt opptak i både 2018 og 2019 foreslås det nå en ytterligere reduksjon i måltallet. Med 
veiledende opptaksmål på 35 i 2019, vil den samlede normerte studentmassen være på 67, korrigert 
for frafall basert på status p.t. Måltallet blir noe lavere enn avdelingens forslag.  

 Opptaksmål: Settes til 35 
 Måltall: Reduseres fra 80 til 70 

 

5.2 Bachelorstudium i bioingeniørfag 
Kandidatmåltallet for bioingeniørutdanningen er på 22 kandidater. Foreløpige resultat for 2019 viser 
at avdelingen oppfyller kravet med 28 uteksaminerte kandidater. Det er også forventet at kravet vil 
bli innfridd i årene fremover som følge av god studentrekruttering og bedret gjennomstrømming. I 
2019 er det møtt 41 studenter. 

Det er p.t. stor etterspørsel etter bioingeniører i arbeidslivet, og blant alle bachelorprogram ved HiØ 
er det bioingeniørutdanningen og sosionomutdanningen som har det høyeste poengkravet i 
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Samordna opptak både i 2018 og 2019 (Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019). Selv om 
det er solid venteliste til studiet etter hovedopptak og studiestart, foreslår avdelingen å beholde 
opptaksmålet på 35.  

Bioingeniørutdanningen er rammeplanstyrt, og faller inn under kategorien helseutdanning. 
Utdanningen vil bli endret fra og med studieåret 2020/2021, som resultat av ny felles rammeplan og 
Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)23. 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-
retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/  

Det er nedsatt en prosjektgruppe for revisjon av studieplanen, med bred involvering fra fagansatte 
og studenttillitsvalgte ved bioingeniørutdanningen. Forslag til ny studiemodell har vært på høring hos 
aktuelle samarbeidspartnere. Avdelingen arbeider med å skaffe flere praksisplasser på sikt, og 
forventer også at det vil frigjøres noe mer kapasitet i laboratorier når det ikke er opptak til 
kjemistudiet. Direktøren foreslår en ytterligere økning av måltallet som følge av en periode med høye 
opptak og lavt frafall (3,5 %), og for å stimulere til fortsatt økning.  

 Opptaksmål: videreføres med 35 studieplasser  
 Måltall: økes fra 105 til 110  

 

5.3 Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse 
BA innovasjon og prosjektledelse er ikke rammeplanstyrt og rekrutterer studenter med generell 
studiekompetanse. Innovasjon og prosjektledelse rangeres som ett av de mest populære studiene i 
Samordna opptak for søkere med bosted i Østfold, på plass nr. 11  med 69 førsteprioritetssøkere 
med bosted Østfold (Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019). Avdelingen definerer 
smertegrenser i opptaket selv. I 2018 ble det tatt opp 72 studenter, i 2019 er det tatt opp 63 
studenter til 40 plasser (opptaksmål). Etter avsluttet opptak 2019 er det 29 søkere på venteliste. 
Gjennomsnittlig frafall i 2019 er på 20,5 prosent.  

Det er ingen fellesemner mellom dette studieprogrammet og de rammeplanstyrte 
ingeniørutdanningene ved avdelingen, og det er ingen begrensning for opptak som følge av tilgang 
på praksisplasser. Avdelingen ønsker et høyere opptaksmål (55) og høyning av måltall (fra 100 til 
140), jf. avdelingsstyrets vedtak 29.10.2019. Avdelingen kan nå vise til et stabilt opptak på 60 eller 
flere studenter over en treårsperiode. Direktøren påpekte før studieåret 2018/2019 
svært viktig for avdelingen å sikre en god oppfølging av årets store kull. Når utdanningen ikke er 
rammeplanstyrt eller profesjonsrettet, blir det også viktig å følge dette kullet for å se hvordan 
kandidatene absorberes i arbeidslivet» (Styresak 52/17). Antallet som har fullført studieprogrammet 
ligger så langt stabilt på mellom 20 23 kandidater pr år. Opptaket økte fra 37 til 60 mellom 2016 og 

                                                             
23 For 2020/2021 gjelder dette også følgende studier ved Avd. HV: sykepleie, vernepleie, barnevern og sosialt 
arbeid.  Retningslinjene for fase 1 ble vedtatt 15.03.2019. Avdelingene jobber nå aktivt med utvikling og 
implementering av reviderte planer; det er nedsatt et prosjekt ved Avd. HV og et eget prosjekt ved Avd. IR.  
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2017. Det forventes parallelt at kandidatproduksjonen vil øke betraktelig f.o.m. kull 2017, dvs. fra 
våren 2020.  

Kandidater fra denne utdanningen vil ikke være direkte kvalifisert for å søke opptak til MA in Green 
Energy Technology, men kan f.eks. søke seg videre til masterutdanninger ved NTNU, NMBU og BI. 
Samtidig ivaretar utdanningen og fagmiljøet viktige faglige aspekter som også kommer andre 
utdanninger til gode gjennom nye samarbeidsprosjekter om innovasjon  blant annet innenfor helse 
og velferdsfag. Fra et strategisk ståsted er det ikke tilrådelig å knytte en større andel av høgskolens 
basisbevilgning til denne utdanningen nå, sett i lys av høgskolens øvrige samfunnsoppdrag og 
Strategisk plan 2019 2022. I en mellomperiode og inntil avdelingens bachelorportefølje blir nærmere 
avklart, støtter direktøren forslag om å øke opptaksmål og måltall til studieprogrammet. En økning 
sikrer et fortsatt robust studenttilfang for avdelingen når enkelte bachelorprogram ikke lyses ut.  

Måltallet økes ikke i samme omfang som avdelingen foreslår, det må korrigeres for frafall i 
utdanningen og baseres på tidligere opptaksmål. Avdelingen har fortsatt mulighet til å ta opp flere 
studenter i utdanningen, gitt at det er ressursmessig forsvarlig, men det utløser ikke automatisk 
høyere måltall.  

 Opptaksmål: økes fra 40 til 55 studieplasser 
 Måltall: økes fra 100 til 135 studieplasser 

 
 

5.4 Master in Green Energy Technology  
Master in Green Energy Technology ble akkreditert 28.08.2018 og etablering er godkjent av KD 
11.09.2018. Studiet ble lyst ut for opptak til studieåret 2019/2020, men trukket som følge av få 
kvalifiserte søkere.  

Utdanningen er organisert som heltidsutdanning over to år, og tilbys i sin helhet på engelsk med 
tittelen Master in Green Energy Technology (120 ECTS). Det er to mulige spesialiseringer i 
studieprogrammet; «Smart Energy Technology» og «Materials for Energy Technology».  
 
Fra 2012 har avdelingen disponert et måltall tilsvarende 20 heltidsekvivalenter som var tiltenkt et 
masterstudium (tilsvarer 33 studieplasser omregnet til kategori E). Oppstart av nye studier skal 
primært realiseres gjennom omdisponering av annen aktivitet, første opptak til MA in Green Energy 
Technology utløste således ikke nye måltall i 2019. Omdisponeringen skjedde primært ved at BA 
ingeniørfag  kjemi ikke ble lyst ut i samme periode. Avdelingen beholdt måltallet da studiet ble 
trukket i 2019. Det var også tatt hensyn til at studiet skulle bygges ut med to hele kull, dvs. en 
forventning om økte måltall fra 2020/2021  nå forskjøvet til 2021/2022  forutsatt at det er 
grunnlag for økning.  

Det er viktig å fokusere på rekruttering til aktuelle interne studieprogram som kan danne grunnlag 
for rekruttering til masterutdanningen, slik at denne blir bærekraftig. Samtidig må det legges vekt på 
rekruttering fra andre målgrupper, både nasjonalt og internasjonalt, slik disse er definert i 
akkrediteringssøknaden. Opptakskravet er endret for studieåret 2020/2021, og det forventes derfor 
en økning i antall kvalifiserte søkere. Studiet vil fortsatt ha høy prioritert i høgskolens markedsføring 
og rekrutteringsarbeid. 
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Normalt defineres første opptaksmål til 20 studenter. Gjennom Statsbudsjettet 2020 er det foreslått 
at høgskolen tildeles ti nye studieplasser innen teknologi og grønt skifte. Studieplassene skal trappes 
opp over fire år i kategori D. Direktøren foreslår at fem av disse plassene øremerkes 
studieprogrammet MA in Green Energy Technology. Det foreslås dermed en økning i både 
opptaksmål og måltall. 

 Opptaksmål: økes fra 20 til 25 studenter 
 Måltall: økes fra 20 til 25 heltidsekvivalenter 

 

5.5 Oppsummering IR 
 

Forslag til vedtak: 

 Bachelorstudium i ingeniørfag  industriell design lyses ikke ut for opptak studieåret 
2020/2021. 

 Master in Green Energy Technology (heltid) lyses ut for opptak studieåret 2020/2021 
 Fem nye studieplasser øremerkes Master in Green Energy Technology, gjennom 

tildeling fra Statsbudsjett for 2020. 

For studieåret 2020/2021 er det foreslått én endring i studieporteføljen: BA ingeniørfag  industriell 
design lyses ikke ut. Samtidig lyses MA in Green Energy Technology ut på nytt, med justert 
opptakskrav. Se tabell 10. 

 

Tabell 10 Oppsummert forslag IR 2020/2021 

  
Studium 

Studenter (hoder) Heltidsekvivalenter 

Opptaks- 
mål 2019 

Møtt 
10.2019 

Opptaks- 
mål 2020 

Reg. 
10.2019 

Måltall 
2019 

Måltall 
2020 

Endring 
måltall 

BA i ingeniørfag  bygg 55 56 55 150 145 140 -5 

BA i ingeniørfag  elektro 40 35 40 97 110 110 0 
BA i ingeniørfag  industriell 
design 55 

Samlet 
11 0 41 45 30 -15 

BA i ingeniørfag  maskin  26 35 72 80 70 -10 

BA i ingeniørfag  kjemi 0 - 0 5 0 0 0 

Ba i bioingeniørfag 35 41 35 110 105 110 5 
BA i innovasjon og 
prosjektledelse 40 63 55 155 100 135 35 
MA in Green Energy 
Technology (heltid) 20 0 25 0 20 25 5 

SUM avdeling 245 232 245 630 605 620 15 

 

Avdelingen har et uttrykt langsiktig mål om et årlig opptaksmåltall på 250 og et totalt måltall på 650. 
Forslaget fra avdelingsstyret innebærer ingen endring i opptaksmål for 2020, og direktøren støtter 
dette. Videreføring av opptaksmål kan bli krevende, så lenge opptaksmålet ikke er nådd i 2019. 
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Måltallet økes ikke i samme takt som avdelingen foreslår for 2020/2021. Direktøren foreslår en 
økning på 15 studieplasser, dvs. et totalt måltall på 620.  

 

 Totalt måltall økte med 30 heltidsekvivalenter før studieåret 2018/2019.  
 For 2019/2020 var det ikke grunnlag for endring i måltall. Avviket mellom antall registrerte 

studenter og måltall i 2019 er minimalt; 25 studenter. Det er registrert 20 forsinkede 
studenter ved avdelingens studieprogram.  

 For studieåret 2020/2021 foreslås en økning i måltall på 15 plasser. Aktiviteten i tre av 
ingeniørutdanningene reduseres som følge av lavere opptakstall og antall kull i studieløp. 
Økningen kommer som følge av strategisk plassering av fem nye studieplasser til MA Green 
Energy Technology gjennom Statsbudsjett 2020, resultatbasert økning for BA bioingeniør og 
økning i måltall for BA innovasjon og prosjektledelse som stimulering frem mot endelig 
forslag om struktur for avdelingens bachelorportefølje.  
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6 Avdeling for lærerutdanning (LU) 
 
Status 2019 
Avdelingen har nådd totalt opptaksmål med god margin, det er registrert 885 nye studenter til 685 
studieplasser. I 2019 er det registrert 1 377,5 aktive studenter (HTE), og et samlet registrert avvik 
mellom registrerte studenter og måltall på 92,5 studenter. Avviket i 2019 er betydelig redusert 
sammenlignet med 2018. Tabell 11 viser resultater for avdelingen i 2019.  

Tabell 11 Avdeling LU 01.10.2019 

  
Studium 

Studenter 
(hoder) Heltidsekvivalenter 

Opptaks- 
mål 2019 

Møtt 
2019 

Reg. 
10.2018 

Måltall  Reg. 
10.2019 

 

2019 Avvik 

Grunnskolelærerutdanning 1-7, fire år (utfasing) - - 66 30 31 1 

Grunnskolelærerutdanning 5-10, fire år (utfasing) - - 144 75 63 -12 

Grunnskolelærerutdanning 1-7, fem år 50 60 79 125 126 1 

Grunnskolelærerutdanning 5-10, fem år 70 90 142 205 216 11 

Barnehagelærer, heltid  100 114 333 330 331 1 

Barnehagelærer, deltid, fire år 35 45 105 100 111 11 

PPU allmenne fag, heltid 50 9 79 50 13 -37 

PPU allmenne fag, deltid 35 29 78 40 58 18 

PPU yrkesfag, deltid 35 47 43,5 40 46 6 

Profesjonsrettet veiledning24 50 69 40,5 25 34 9 

Årsstudier 100 100 127 100 92 -8 

Halvårsenheter  80 221 78,5 40 106,5 66,5 
MA i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, 
deltid 20 19 15,5 20 22 2 

MA i norsk i skolen, heltid 20 
Samlet 

7 12 20 
Samlet 

17 

1,5 MA i norsk i skolen, deltid 6 3 4,5 

MA i spesialpedagogikk, deltid 40 69 87,5 85 105 20 

Studieprogram med aktivitet, uten måltall i perioden 0 - 0 0 1,5 1,5 

SUM 685 885 1 433,5 1 285 1 377,5 92,5 
Opptaksmål og opptatte studenter (antall møtt pr. 01.10) samt totalt måltall og antall registrerte studenter (heltidsekvivalenter) i 
DBH pr. 01.10.2019. Antall registrerte studenter omfatter også studenter som ikke følger normert studieprogresjon. Avvik viser 
forholdet mellom måltall og antall registrerte studenter. 

 
Femårige grunnskolelærerutdanning (MAGLU) startet i 2017 og er nå utbygd med tre kull i studieløp. 
Samtidig fases fireårig GLU ut med siste kull studieåret 2019/2020. Det er registrert høye opptak til 
Barnehagelærerutdanning, PPU for yrkesfag, MA spesialpedagogikk, Profesjonsrettet veiledning og 
samlekategorien halvårsstudier. PPU for allmenne fag  særlig heltidsvarianten  utpeker seg med 
markant reduksjon i opptaket i 2019. Dette er en konsekvens av skjerpede opptakskrav til 
utdanningen. Reduksjonen har vært forventet, men det har vært vanskelig å vurdere omfanget. I den 
andre enden utpeker halvårsenhetene seg med et høyt opptak sammenlignet med antall 
studieplasser. Dette er primært knyttet opp mot studiet IKT for lærere (30 studiepoeng). 

 

                                                             
24 Endret navn fra Pedagogisk veiledning til Profesjonsrettet veiledning fra studieåret 2018/2019, samtidig som 
utdanningen i 2018 og 2019 inkluderer ny målgruppe (helse/velferd). 
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Endringer i studieporteføljen  
Lærerutdanningens studieportefølje er behandlet i avdelingsstyremøte 26.09.2019 og 24.10.2019. 
Avdelingsstyret har foreslått følgende endringer i studietilbudet sammenlignet med 2019/2020: 

 MA i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0 3 år) lyses ikke ut i 2020/2021. 
Studiet har en alternerende opptaksfrekvens.   

 Årsstudium i religion, livssyn og etikk lyses ikke ut i 2020/2021. 
Studiet ble trukket fra opptak i 2019. 
 

Tradisjonelt vedtar avdelingsstyret selv studieportefølje innenfor samlekategoriene årsstudier og 
halvårsstudier. Avdelingsstyret har vedtatt at flere årsstudier/halvårsstudier ikke lyses ut for opptak 
studieåret 2020/2021, men dette innebærer ingen endring fra 2019/2020. Se pkt. 6.3.1 og 6.3.2.  

I avdelingsstyrets vedtak ligger forslag om utlysning av Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng). 
Dette vil bl.a. påvirkes av endret statlig finansieringsordning av veilederutdanning rettet mot 
pedagogisk virksomhet, jf. Statsbudsjett 2020 - se pkt. 6.4 Profesjonsrettet veiledning / Pedagogisk 
veiledning og Vedlegg 2 Antall studieplasser finansiert gjennom høgskolens bevilgning.  

Avdelingen jobber med avklaringer rundt fremtidig sammensetning av fagporteføljen innenfor 
femårige grunnskolelærerutdanninger.  

 

6.1 Grunnskolelærerutdanning  
Det totale kandidatmåltallet for grunnskolelærerutdanningene er på 79 kandidater pr. år, med en 
fordelingsnøkkel på hhv. 60 prosent i GLU 1 7 (47 kandidater) og 40 prosent i GLU 5 10 (32 
kandidater). I 2019 viser foreløpig resultat at GLU 5 10 har nådd kandidatmålet med 74 kandidater, 
mens GLU 1 7 foreløpig har uteksaminert 34 kandidater. En samlet kandidatproduksjon på 108 er en 
betydelig økning sammenlignet med 2018. Mulighet for måloppnåelse for utdanningene hver for seg 
henger tydelig sammen med søkermønsteret til utdanningene. Se også oversikt innledningsvis i tabell 
1 Kandidatmåltall for HiØ 2019 og 2020.  

6.1.1 Fireårig grunnskolelærerutdanning 1 7 og 5 10 (GLU) 
Siste kull i fireårig GLU avsluttes våren 2020, det er ingen aktive kull i utdanningene i 2020/2021.  

Grunnskolelærerutdanning 1. 7. trinn, fire år 
Måltall: reduseres fra 30 til 0 

Grunnskolelærerutdanning 5. 10. trinn, fire år 
Måltall: reduseres fra 75 til 0 

 

6.1.2 Femårig grunnskolelærerutdanning 1 7 og 5 10 (MAGLU) 
Femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 og 5 10 ble akkreditert 23. november 2016, og 
startet opp med første kull i 2017/2018. Definisjon av opptaksmål og måltall for utdanningene er 
foreløpig gjort med utgangspunkt i erfaringer med fireårig grunnskolelærerutdanning, og tre års 
erfaring med MAGLU.  
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Opptaket 2019 resulterte i 60 studenter på MAGLU 1 7 og 90 studenter på MAGLU 5 10, dvs. en 
økning på 23 studenter sammenlignet med 2018. Sammenlignet med departementets føringer om 
dimensjonering på utdanningene har vi fortsatt en omvendt fordeling mellom programmene til 
fordel for MAGLU 5 10, jf. kandidatmåltall. Søkermønsteret styrer fordelingen. Antall primærsøkere 
er også høyere til MAGLU 5 10 på landsbasis.  

Masterfordypninger 
For studieåret 2020/2021 skal høgskolen fortsatt tilby både MAGLU 1 7 og 5 10, med følgende 
masterfordypninger: 

MAGLU 1 7: norsk, matematikk, engelsk, og profesjonsrettet pedagogikk. 
MAGLU 5 10: norsk, matematikk, engelsk, tysk og profesjonsrettet pedagogikk.  

I 2020/2021 implementeres det fjerde studieåret, og det første kullet fra MAGLU starter på sine 
masterfordypninger. Oversikt over antall studenter i hver masterfordypning vil foreligge i løpet av 
studieåret 2019/2020 (vårsemester). 

Språk i MAGLU 
I tillegg til mulighet for masterfordypning i engelsk og tysk, tilbys også fransk og spansk som 
fremmedspråk i MAGLU 5 10. Høsten 2017 ble det i møte mellom Avd. LU, Avd. ØSS, rektorat og 
studiedirektør konkludert med en mer restriktiv holdning til igangsetting av språktilbudene i femårig 
grunnskolelærerutdanning, dersom det er for få søkere til fagene.  

Beregning av opptaksmål/måltall 
Før oppstart 2017/2018 ble det skissert en nedre grense for igangsetting på hhv. 24 for GLU 1 7 og 
40 for GLU 5 10. En slik skisse kan gjerne være veiledende til studiet er fullt utbygd med fem kull. 
Studenttallet vil være kritisk for hvor mange fagvalg som kan tilbys i utdanningen. Ved oppstarten ble 
det også lagt til grunn en liten frafallsprosent (10 %). Opptaksmålet for MAGLU må fortsatt betraktes 
som veiledende, både totalt sett og separat for de to utdanningene.  

Med bakgrunn i erfaringstall så langt har avdelingen foreslått en total økning på 30 studieplasser. Det 
er ikke venteliste til studiene, samtidig vises nå noe frafall i MAGLU 5 10. Direktøren vil se om 
opptaksrekorden i 2019 holder seg stabil, og støtter en moderat økning. Studiene skal bygges ut med 
et fjerde studieår. Dette innebærer også økning i måltall.  

 Totalt opptaksmål for femårig GLU 1 7 og GLU 5 10 økes fra 120 til 140 studieplasser  
o Veiledende opptaksmål for utdanningene fordeles slik:  

55 studenter i GLU 1 7 
85 studenter i GLU 5 10  
 

 Totalt måltall for femårig GLU 1 7 og GLU 5 10 økes fra 330 til 435, med fire kull i studieløp 
o Veiledende måltall for utdanningene fordeles slik: 

180 studieplasser i GLU 1 7  
255 studieplasser i GLU 5 10  
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6.2 Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning  
For 2019 har departementet beregnet et kandidatmåltall for barnehagelærere på 94 uteksaminerte 
kandidater, foreløpige resultater viser 102 kandidater fordelt på heltid (76) og deltid (26). 
Kandidatmåltallet er videreført for 2020. 

Både heltids- og deltidsutdanningen rekrutterer godt, etter avsluttet opptak i 2019 er det registrert 
totalt 120 søknader på venteliste til barnehagelærerutdanning ved HiØ, dvs. omtrent samme nivå 
som 2018.  

Barnehagelærerutdanning, heltid 
I 2019 er det tatt opp 114 studenter til 100 plasser, det er registrert 72 søknader på venteliste ved 
opptak avsluttet. Gjennomsnittlig frafall i heltidsutdanningen er beskjedent.  

Måltallet ble korrigert med 40 studieplasser i 2019, som følge av større opptak tre år på rad  
opptaket i 2017 var særlig stort (127). Opptaksmål videreføres for 2020. Måltallet videreføres ett år 
til, men vil måtte vurderes på nytt om opptaket stabiliserer seg nærmere opptaksmålet. 

 Opptaksmål: videreføres med 100 studieplasser   
 Måltall: økes fra 290 til 330 

 

Barnehagelærerutdanning, deltid 
Deltidsutdanningen er normert til fire år, dvs. en studiebelastning på 75 prosent pr. år. 
Undervisningsopplegget for heltids- og deltidsutdanningen er adskilt, med unntak av samkjøring av 
fordypningsfag. De tre siste årene er det registrert et årlig opptak på 45 studenter. I 2019 er det 
registrert 48 søknader på venteliste ved opptak avsluttet.  

Opptaksmålet på 35 studieplasser er satt til fordel for heltidsutdanningen og er definert ut fra både 
søkermønster og mulighet til å oppfylle kandidatmåltallet. Måltall ble korrigert i 2019. Opptaksmål og 
måltall videreføres for 2020.   

 Opptaksmål: videreføres med 35 studieplasser 
 Måltall: videreføres med 100 heltidsekvivalenter 

 

6.3 Årsstudier og halvårsstudier 
Tradisjonelt har avdelingen fått tildelt et samlet opptaksmål/måltall for hhv. årsstudier og 
halvårsstudier. Ordningen foreslås videreført for 2020/2021. Avdeling for lærerutdanning har mange 
årsstudier i sin portefølje, noen av studiene har kun vært tilgjengelige som valgfag i fireårig GLU, 
mens andre er åpne for eksterne søkere. Frem til fireårig grunnskolelærerutdanning er faset ut har 
avdelingen fortsatt måttet tilby valgfag tilpasset GLU-studenter.  

Årsstudier og halvårsstudier som ikke er integrerte valgfag i GLU-studiene eller BLU-studiene, er 
tilgjengelige for eksterne søkere. Det er også disse studiene som vises i opptaksstatistikk. 
Avdelingsstyret vedtar som hovedregel hvilke årsstudier/halvårsstudier som utlyses via Samordna 
opptak eller i Lokalt opptak, og søkermønster avgjør om tilbudet blir igangsatt. Fireårig GLU fases ut 
våren 2020, og ordningen med samlet opptaksmål/måltall vil vurderes fortløpende. 
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6.3.1 Årsstudier/60-studiepoengsenheter 
Avdelingsstyret har vedtatt at følgende årsstudier (6) skal lyses ut i 2020:  

- Kroppsøving  
- Kunst og håndverk  
- Matematikk  
- Musikk  
- Norsk  
- Samfunnsfag 

Vedtaket innebærer én endring fra inneværende studieår; årsstudium i religion, livssyn og etikk lyses 
ikke ut.  

I 2019 er det registrert et opptak på 100 studenter i kategorien årsstudier, gjennom Samordna 
opptak. For tre av studiene er det registrert venteliste i 2019.  

Utdanningskapasiteten i det enkelte årsstudiet avhenger av hvor mange som har valgt faget i 
integrert grunnskolelærerutdanning. Alle fagområder, med unntak av musikk, vil ha en parallell som 
fagvalg i grunnskolelærerutdanning studieåret 2020/2021. Musikk er ikke akkreditert som fagvalg i 
femårig grunnskolelærerutdanning, og vil dermed ikke få en studentgruppe herfra i 2020. Det er 
rekruttert 14 studenter til musikk årsstudium via Samordna opptak i 2019. Avdelingen er opptatt av å 
opprettholde et bredt fagtilbud i grunnskolelærerutdanningene, og argumenterer for at årsstudiene 
generelt sett er aktuelle som videreutdanninger for lærere  både innenfor og utenom satsningen 
Kompetanse for kvalitet.  

100 studenter fordelt på seks årsstudier må også sees i sammenheng med paralleller i halvårsstudier 
i tilsvarende fag. Se pkt. 6.3.2.  

Opptaksmål og måltall ble redusert fra 120 til 100 før studieåret 2019/2020, etter en nedgang to år 
på rad. Parallelt med at fireårig grunnskolelærerutdanning fases ut var det forventet at færre 
studenter skulle ha valgfag i 2019, samtidig som det totale opptaket til årsstudiene økte i 2018. I 
2019 er opptaket identisk med opptaksmål. 

Årsstudier har tradisjonelt også utgjort en del av faggrunnlaget til PPU-studenter. Ved 
implementering av krav om mastergrad for opptak til PPU i 2019, med unntak av praktisk-estetiske 
fag, er det fortsatt usikkert hvordan dette vil slå ut på rekruttering til årsstudiene. Med bakgrunn i 
fortsatt usikkerhet rundt status for årsstudier, og behov for nærmere avklaringer rundt fremtidig 
fagportefølje i femårig grunnskolelærerutdanning ved HiØ, anbefaler direktøren at målene 
videreføres uendret ett år til.  

 Opptaksmål og måltall på 100 videreføres.   
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6.3.2 Halvårsstudier/påbygging (30 studiepoeng)  

I avdelingens portefølje av 30-studiepoengsenheter inngår Profesjonsrettet veiledning / Pedagogisk 

veiledning. Denne behandles utenfor samlekategorien halvårsstudier, se pkt. 6.4. 

 

Avdelingsstyret har vedtatt at følgende halvårsstudier skal lyses ut i 2020: 

- Matematikk (1 + 2)  
- Norsk (1 + 2)  
- Norsk påbyggingsstudium  
- IKT for lærere 

Halvårsenheter i matematikk og norsk har også en parallell i tilsvarende årsstudier i 2020.  

 

Følgende halvårsstudier tilbys ikke i 2020: 

- Kunst og håndverk (1 + 2)  

- RLE (1 + 2)  

- Naturfag (1 + 2)  

- Idrett påbygging  

Forslaget innebærer ingen endringer sammenlignet med studieåret 2019/2020. 

 

I tillegg omtales to store enkeltemneopptak, identiske med emner som inngår i studieprogrammet 

IKT for lærere. Emnene er organisert som MOOC (Massiv Open Online Course): 

o Innføring informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng)   
o Pedagogisk bruk av IKT og IKT i samfunn (15 studiepoeng) 

 

IKT for lærere (30 studiepoeng) 

I 2019 er 188 av 221 registrerte studenter i kategorien halvårsstudier knyttet til deltidsstudiet IKT for 

lærere (30 studiepoeng), og utgjør således en stor gruppe studenter. Samtidig vil det si at kun 33 av 

studentene i kategorien halvårsstudier, og som er rekruttert gjennom Lokalt opptak, er fordelt på 

øvrige halvårsenheter.  

IKT for lærere har stor mulighet for rekruttering, som et nettbasert tilbud, hvor emnene tilbys som 

MOOC. IKT for lærere er også et satsningsområde i femårig grunnskolelærerutdanning, da som 

rammeplanstyrt, integrert del av studietilbudet. Studiet IKT for lærere retter seg mot en større 

målgruppe, der opptakskravet er generell studiekompetanse. Statistikk fra DBH viser en 

gjennomføringsgrad på ca. 50 prosent.  

 

MOOC-emner innenfor tema IKT for lærere 

Når det gjelder enkeltemneopptak til MOOC, er disse som sagt identiske med emner i studiet IKT for 

lærere. Emnene løftes allikevel frem her som viktige bidrag i IKT-løftet for lærerutdanningen. Alle kan 
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delta på en MOOC25. Deltakere i MOOC som ønsker studentstatus og studiepoeng må imidlertid 

dokumentere opptakskrav for å avlegge eksamen. Så lenge dette betraktes som enkeltemneopptak26 

og ikke opptak til hele studieprogram, foregår finansieringen av MOOC via studiepoengproduksjon, 

eventuell intern avsetting og ikke gjennom høgskolens basisbevilgning. Totalt er det registrert 414 

studenter i ulike enkeltemner ved Avd. LU i 2019 (kilde DBH). 

 

Halvårsenheter i undervisningsfag: Matematikk og Norsk 

Da regjeringen innførte skjerpede krav til undervisningskompetanse for lærere, var det naturlig å 

forvente en fortsatt økning til halvårsstudier fra lærere som ikke lenger tilfredsstiller minimumskrav 

til undervisningskompetanse. Lærere som ikke faller inn under ordningen Kompetanse for kvalitet 

utgjør en liten gruppe av disse. I tillegg til studenter i IKT for lærere fordeler de øvrige 33 studentene 

innenfor halvårsstudiene seg på Matematikk 1 og 2 (9), Norsk 1 og 2 (10) og Norsk 

påbyggingsstudium (14). Norskutdanningene er viktige rekrutteringskilder som ledd i kvalifisering for 

opptak til Masterstudium i norsk i skolen.  

 

Oppsummert om halvårsstudier med samlet måltall 

Opptaksmålet økte med 20 studieplasser i forkant av 2019. Avdelingen ønsker at opptaksmålet for 

halvårsenhetene nå økes fra 80 til 100, for å gjenspeile økningen innenfor IKT for lærere. Direktøren 

støtter forslaget for 2020/2021, med begrunnelse i og forutsetning om fortsatt dokumentert 

fullføringsgrad. Måltallet økes med ti heltidsekvivalenter. Når hovedtyngden på halvårsstudier er 

nettbasert uten begrensning i opptak i form av praksisplasser m.m. vil en fortsatt økning av antall 

studenter i MOOC-basert utdanning ikke automatisk utløse høyere opptaksmål/måltall. 

 

 Opptaksmål: økes fra 80 til 100  
 Måltall: økes fra 40 til 50 (heltidsekvivalenter) 

 
 

6.4 Profesjonsrettet veiledning / Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng)  
I 2018/2019 ble Pedagogisk veiledning endret til Profesjonsrettet veiledning, med utvidet målgruppe 
som rettet seg mot praksisveiledere for studenter i helse- og sosialfagutdanninger i tillegg til 
praksisveiledere innenfor pedagogisk virksomhet. Studiet er nærmere regulert i en samarbeidsavtale 
mellom Avd. LU og Avd. HV, datert 03.11.2017, og Avd. LU har formelt gjennomføringsansvar for 
Profesjonsrettet veiledning. Ordningen med felles veilederutdanning for begge grupper skulle 

                                                             
25 Studenter i GLU/MAGLU gjennomfører obligatorisk kurs på 3o timer innenfor IKT for lærere, delvis 
sammenfallende med arbeidskrav i emner fra IKT for lærere/ MOOC og en god utnytting av ressurser i 
tilknytning til en viktig tematikk. 
26 Til sammenligning er det i 2019 registrert 37 enkeltemnestudenter ved Avd. ØSS, 74 enkeltemnestudenter 
ved Avd. IR, mens det kun er 25 ved Avd. IT og ingen ved Avd. HV. 
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evalueres etter to år. Ved reorganiseringen av studiet ble det ikke omfordelt måltall, verken fra Avd. 
LU eller Avd. HV, med bakgrunn i eksisterende kapasitet og gjensidig nytte ved utvidelse av 
målgruppen.  

Det er registrert 81 studenter møtt i 2018, og 69 studenter møtt i 2019. Studenter fra helse- og 
velferdssektoren utgjør en mindre andel av studentgruppa.  

Det er viktig at høgskolens samarbeidsskoler (praksisarenaen for lærerstudentene) har tilstrekkelig 
kompetanse for å veilede høgskolens egne studenter. Minimumskravet for praksisveiledere i 
skoleverket er 15 studiepoeng, flere av studentene avslutter også studiet etter oppnådd 
minimumskrav.  

I sak om studieportefølje for 2019/2020 ble det tatt forbehold om ytterligere revisjoner i 
veilederutdanningen, med bakgrunn i at nasjonale retningslinjer for nye bachelorutdanninger 
innenfor helse- og sosialfag ikke var vedtatt. Ny forskrift om felles rammeplan for helse- og 
sosialfagutdanninger definerer at praksisveileder som hovedregel skal ha formell 
veiledningskompetanse. Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av 
praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene ble vedtatt av UHR i februar 2018, med en anbefaling 
om formell veilederutdanning på 10 studiepoeng. Avdeling for helse og velferd jobber med 
etablering av et eget studietilbud på 10 studiepoeng til praksisveiledere i helse- og 
velferdstjenestene. Etableringsmyndigheten er delegert til rektor, jf. styrebehandling (Sak 55/19, 
oktober 2019). 

Før oppstart av Profesjonsrettet veiledning i 2018 ble opptaksmål økt fra 40 til 45 studieplasser, med 
ytterligere økning til 50 studieplasser begrenset til studieåret 2019. Måltallet til Profesjonsrettet 
veiledning ble først videreført uendret fra Pedagogisk veiledning (20), deretter økt til 25 i 2019. Av 
måltallet har kravet vært minimum 14 heltidsekvivalenter, disse har vært dekket gjennom spesifikk 
bevilgning fra KD27. Dette tilsvarer 28 studenter. Avdelingen har selv omdisponert resterende 
studieplasser til veilederutdanningen  dette tilsvarer 11 heltidsekvivalenter (22 studenter). I 
Statsbudsjett for 2020 har regjeringen flyttet finansieringen av veilederutdanning til 
Udir/Kompetanse for kvalitet (KfK) fra 2020/2021. Se vedlegg 2 Antall studieplasser finansiert 
gjennom høgskolens bevilgning.    

Høgskolen har gjennom HiØ VIDERE søkt om tildeling av veilederutdanning gjennom ordningen 
Kompetanse for kvalitet. Avdelingsstyret ved LU har foreslått fortsatt utlysning av veilederutdanning i 
bevilgningsfinansiert studieportefølje  i tillegg til eventuelt tilbud gjennom HiØ VIDERE. I dialogmøte 
om studieportefølje er det argumentert for at det fortsatt bør gis et studietilbud til praksisveiledere 
som eventuelt ikke er prioritert gjennom ordningen KfK. Når målgruppen fra helse- og 
velferdstjenestene kanaliseres til et kortere studietilbud, bør også Profesjonsrettet veiledning 
erstattes av det opprinnelige studietilbudet Pedagogisk veiledning fra 2020/2021, eventuelt justert i 
tråd med nye krav.  

                                                             
27 Bevilgningen har vært gitt til et samarbeid mellom HiØ og USN (tidligere HSN), med intern omfordeling av 
plasser gjennom avtale. 14 av plassene (HTE) har tilfalt HiØ. 
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Når finansiering av studieplasser er flyttet fra bevilgning til oppdragsvirksomhet (Statsbudsjett 2020), 
vil opptaksmål og måltall reduseres. Reduksjonen tilsvarer den statlige bevilgningen som er trukket 
ut, dvs. 28 studieplasser/14 heltidsekvivalenter. 

 Opptaksmål: reduseres fra 50 til 22 studieplasser.    
 Måltall: reduseres fra 25 til 11 heltidsekvivalenter.  

 

6.5 PPU  Praktisk pedagogisk utdanning (60 studiepoeng) 
For 2019 er kandidatmåltall for Praktisk-pedagogisk utdanning 103 uteksaminerte kandidater. I år 
ligger foreløpig resultat på 166, dvs. at målet er nådd med god margin. Kandidatmåltallet er 
videreført for 2020 og gjelder samlet for begge rammeplanstyrte PPU-utdanninger, henholdsvis 
allmenne fag og yrkesfag.  

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid (PPU-Y) 
Ved HiØ er PPU for yrkesfag organisert som deltidsutdanning over to år. Opptaket har vist en stabil 
økning fra studiet ble skilt ut med egen rammeplan (2014). I 2019 er det en liten nedgang i opptaket 
(47) sammenlignet med 2018 (55). Avdelingen foreslår å øke opptaksmålet til PPU-Y, direktøren 
støtter forslaget. Måltallet økes med bakgrunn i større studentgrupper. 

 Opptaksmål for PPU-Y deltid økes fra 35 til 45 studieplasser.  
 Måltallet økes fra 40 til 45 heltidsekvivalenter 

 

Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid og deltid (PPU-A) 
Nasjonalt krav om mastergrad som opptaksgrunnlag til PPU for allmenne fag er innført med virkning 
fra og med opptak til studieåret 2019/2020. Unntak fra kravet er praktisk-estetiske fag. Varsel om 
skjerpet opptakskrav påvirket søkermønsteret til både heltids- og deltidsutdanningen i perioden 
2016 2018. I 2019 er det tatt opp hhv 9 (heltid) og 29 (deltid) studenter til PPU-A. Dette er en 
betydelig reduksjon. Nedenfor vises utvikling i opptakstall for PPU allmenne fag:  

Studieår  PPU-A (heltid) PPU-A (deltid) Sum 
2015 46 46 124 
2016 68 64 170 
2017 67 61 172 
2018 85 96 181 
2019 9 29  38 

Kilde: DBH 

Utviklingen viser samtidig at avdelingen har tatt et betydelig ansvar for å utdanne en større andel 
PPU-studenter fra 2016 og fremover, etter den varslede endringen i opptakskravet. Det vises til 
Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019 for omtale av antall primærsøkere til PPU. 

Avdelingen legger nå til rette for at heltids- og deltidsstudiet samkjøres, gjennom arbeid med ny 
organisering og struktur som pågår i løpet av studieåret 2019-2020. Dekan ønsker at samkjøring 
mellom PPU heltid og deltid blir en fast ordning i årene fremover, forutsatt lave opptakstall til et av 
studiene, heltid eller deltid (Saksfremstilling til Avdelingsstyret, 26.09.2019). Det er knyttet 
kandidatmåltall til PPU, det vil si at studietilbudene fortsatt må prioriteres. På denne bakgrunn 
foreslår direktøren å sette et felles opptaksmål og måltall for heltid og deltid.  
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Styret har tidligere økt måltallet som virkemiddel for at så mange som mulig av de som ønsket å ta 
PPU før innføring av masterkrav kunne gjennomføre dette. Måltallet ble økt for en begrenset 
periode, slik at avdelingen kunne kanalisere økte ressurser inn i utdanningen for å håndtere en større 
studentgruppe (styresak 44/16 og 52/17), med varsel om at opptaksmål og måltall må reduseres når 
tiltaket er gjennomført. I 2019 ble opptaksmålene redusert tilbake til utgangsposisjonen i 2016, inntil 
høgskolen hadde fått erfaring med rekruttering etter nye opptakskrav i 2019. I styresak om 
studieporteføljen i november 2018 ble det gjort oppmerksom på at måltallene ville kunne reduseres 
ytterligere fra 2020. 

I 2019 hadde utdanningene et totalt opptaksmål på 85 studieplasser og måltall på 90 
heltidsekvivalenter. Opptaksmålet for 2020 defineres ut fra opptaksstatus i 2019, det legges samtidig 
inn en buffer dersom rekrutteringen tar seg noe opp i 2020. Opptaksmålet er satt i samråd med 
avdelingen.  

 PPU-A, heltid og deltid:  
o Opptaksmål gis samlet og reduseres fra 85 til 50 studieplasser 
o Måltallet gis samlet og reduseres fra totalt 90 til 45 heltidsekvivalenter.  
Måltallet omfatter deltidskullet 2019 (29), og heltid- og deltidskull 2020, basert på 
opptaksmål (50). Det er lagt til grunn en fordeling mellom heltid og deltid basert på årets 
opptak. 

Dette gir et totalt måltall for alle PPU-varianter på 90 heltidsekvivalenter og innebærer en reduksjon 
på 40 hele studieplasser sammenlignet med 2019.  

 

6.6 Masterstudier (toårige) 
 

6.6.1 Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0 3 år) 
Studiet ble akkreditert og etablert i juni 2013, og tilbys på deltid over fire år. Så langt har det vært 
opptak til fire kull (2014, 2016, 2017, 2019). Avdelingsstyret har besluttet at studiet skal lyses ut 
annethvert år til annet vedtak er fattet. I 2019 er det tatt opp 19 studenter til 20 studieplasser, og 
det er tre kull i studieløp dette studieåret (2016, 2017 og 2019). Det er ikke opptak til studiet i 
2020/2021, og det vil dermed kun være to kull i studieløp. Måltallet korrigeres etter antall aktive kull.  

 Opptaksmål: 0 
 Måltall: reduseres fra 20 til 17 heltidsekvivalenter 

 

6.6.2 Masterstudium i norsk i skolen 
Masterstudium i norsk i skolen (120 studiepoeng) ble akkreditert februar 2016, og startet opp med 
første kull 2017/2018, da med heltid som hovedmodell. Norsk som skolefag er et av regjeringens 
prioriterte fagområder i ny grunnskolelærerutdanning (MAGLU), og MA i norsk i skolen er et ledd i 
den faglige implementeringen av masterfordypningen norsk i MAGLU. Emner knyttet til norskfaget i 
syklus 2 (4. 5. studieår) vil nesten være identiske med emnene i Masterstudium i norsk i skolen (120 
studiepoeng). HiØ ønsker også å gi grunnskolelærere med fireårig utdanning mulighet til å erverve 
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masterkompetanse, siden dette er normalen fra og med opptak til grunnskolelærerutdanning i 2017. 
Nå fases fireårig GLU ut, og direkte overgang til master i norsk i skolen etter tredje studieår er ikke 
lenger aktuelt med mindre studentene er forsinket i studieløpet. Målgruppen for MA norsk i skolen 
vil derfor hovedsakelig være lærere som allerede er i jobb.  

Fra 2018 ble studiet utlyst som både heltids- og deltidsstudium. Ut fra søkermønster ser man at 
studiet burde ha deltid som hovedmodell. Fra 2020 vil studiet integreres i femårig 
grunnskolelærerutdanning, men med mulighet for synergieffekter og samkjøring dersom studiet også 
videreføres som eget studieprogram. Det er full samkjøring av emner for heltids- og deltidsvariant 
gjennom å komprimere utdanningen til visse dager. Dermed er det ikke kostnadsdrivende å fortsatt 
tilby begge varianter i utdanningen så lenge emnene også inngår i integrert masterutdanning på 
heltid.  

Direktøren støtter forslaget om fortsatt utlysning på heltid og deltid studieåret 2020/2021. Det er 
satt et lavere måltall enn opptaksmål ved alle tre utlysninger så langt på grunn av usikkerhet, og etter 
hvert erfaring med muligheten for å rekruttere 20 studenter. I samråd med avdelingen vil 
opptaksmålet nå reduseres fra 20 til 15. I 2019 er det registrert 21,5 aktive studenter i utdanningen 
(HTE), tilnærmet lik måltallet på 20.  

Kapasiteten i utdanningen vil også påvirkes av hvor mange som velger masterfordypning i norsk i 
MAGLU. Med bakgrunn i det strategiske valget som er tatt om utdanningen frem mot samkjøring 
med masterfordypning i MAGLU, vil ikke direktøren sette begrensning for oppstart. En slik 
begrensning diskuteres med avdelingsledelsen når søkertall foreligger. Det gis fortsatt et felles 
måltall for heltid og deltid. I 2020/2021 vil det være tre kull i utdanningen (deltid lagt til grunn som 
hovedmodell). 

 Opptaksmål: reduseres fra 20 til 15, felles for heltid og deltid.  
 Måltall: videreføres med 20 heltidsekvivalenter, og inkluderer tre deltidskull og to heltidskull.  

 

6.6.3 Masterstudium i spesialpedagogikk 
MA spesialpedagogikk ble akkreditert sommeren 2013, og første kull28 startet høsten 2014. Det har 
vært opptak til studiet hvert år. Utviklingen i antall studenter er positiv, opptaket de tre siste årene 
er i snitt 70 studenter. I perioden før dette har opptaket vært på ca. 40 studenter pr år. Det er 
registrert venteliste på 15 søknader etter avsluttet opptak i 2019.  

I 2018 ble det første kullet uteksaminert med 19 kandidater. Det er forventet at et høyere antall 
uteksamineres i takt med større kull i utdanningen. Utdanningen vil være relevant inn mot 
satsningsområdet «Det digitale samfunn», blant annet gjennom felles stipendiat innen autisme og 
digitalisering i samarbeid med Avd. HV. Avdelingen har skissert muligheten for å tilby ulike 
studieretninger i masterutdanningen, rettet mot grunnskole eller barnehage.  

                                                             
28 Tidligere er studiet gitt i samarbeid med Universitetet i Stavanger, som deltidsutdanning over tre år. 
Studieåret 2014/2015 ble siste kull etter gammel studieplan faset ut.  
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Studenter i MAGLU har foreløpig ikke tilbud om masterprofilering innenfor spesialpedagogikk, og 
studiet anses som et viktig supplement til denne grunnskolelærerutdanningen og til lærere med 
godkjent utdanning som ønsker en mastergrad innenfor et etterspurt fagområde i skoleverket. 
Avdelingen vurderer fortløpende faglig kapasitet i utdanningen, og foreslår et opptaksmål på 60 for 
2020/2021. Økningen gjenspeiler opptaket de siste tre årene. Måltallet øker noe som følge av store 
studentopptak.   

 Opptaksmål: økes fra 40 til 60 studieplasser. 
 Måltall: økes fra 85 til 100 heltidsekvivalenter. 

 

6.7 Oppsummering LU 
 

Forslag til vedtak: 

 Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0 3 år) lyses ikke ut for 
opptak studieåret 2020/2021. 

 Masterstudium i norsk i skolen lyses ut for opptak som både heltids- og deltidsstudium 
studieåret 2020/2021, med felles opptaksmål. 

 Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng) lyses ikke ut for opptak i 2020/2021  
 Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) lyses ut for opptak i 2020/2021  

 

Sammenlignet med 2019 legges det opp til en liten reduksjon i opptaksmål og en reduksjon i totalt 
måltall på -32 heltidsplasser.  

Måltallet har økt med 205 studieplasser i perioden 2017 2019. Måltallsreduksjonen i 2020 kommer 
primært som følge av ytre rammebetingelser, og forklares med endret finansieringsordning for 
veilederutdanning (Statsbudsjett 2020) og skjerpede opptakskrav til PPU fra 2019. 

Se tabell 12. 
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Tabell 12 Oppsummert forslag LU 2020/2021 

  
Studium 

Studenter (hoder) Heltidsekvivalenter 

Opptaksmål 
2019 

Møtt 
10.2019 

Opptaks- 
mål 2020 

Reg. 
10.2019 

Måltall  
2019 

Måltall 
2020 Endring 

Grunnskolelærerutdanning 1-7 
(fases ut) - - 0 31,0 30 0 -30 
Grunnskolelærerutdanning 5-10 
(fases ut) - - 0 63,0 75 0 -75 

MAGLU 1-7 50 60 55 126,0 125 180 55 

MAGLU 5-10 70 90 85 216,0 205 255 50 

Barnehagelærer heltid  100 114 100 331,0 330 330 0 

Barnehagelærer deltid 35 45 35 111,0 100 100 0 

PPU  A (heltid) 50 9 50 
Samlet 

13,0 50 45 
Samlet - 45 PPU  A (deltid) 35 29 58,0 40 

PPU yrkesfag (deltid) 35 47 45 46,0 40 45 5 
Pedagogisk veiledning / 
Profesjonsrettet veiledning29  50 69 22 34,0 25 11 -14 

Årsstudier 100 100 100 92,0 100 100 0 

Halvårsenheter  80 221 100 106,5 40 50 10 
MA i barnehagepedagogikk og 
småbarnsvitenskap (0-3 år) deltid) 20 19 0 22,0 20 17 -3 

MA i norsk i skolen, heltid 20  
Samlet 

7 15 
Samlet 

17,0 20 
Samlet 

20 
Samlet 0 MA i norsk i skolen, deltid 6 4,5 

MA i spesialpedagogikk (deltid) 40 69 60 105,0 85 100 15 
Studieprogram uten måltall i 
perioden - - - 1,5 - - - 

Sum avdeling 685 885 667 1 377,5 1 285 1 253 -32 

 

 

 

  

                                                             
29 Pedagogisk veiledning ble endret til Profesjonsrettet veiledning i 2018. Det foreslås nå å lyse ut Pedagogisk 
veiledning. Statlig finansiering av 14 studieplasser (HTE) er trukket ut av bevilgningen gjennom Statsbudsjett 
2020. 
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7 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS) 
 
Status 2019 
Før 2019/2020 ble det foretatt tre større endringer i studieporteføljen ved Avd. ØSS;  

- innføring av spansk som valgbar studieretning i MA i fremmedspråk i skolen 
- omlegging til BA i regnskap fra BA i regnskap og revisjon 
- trekk av studiet BA i samfunn, språk og kultur (BSSK)  

Før studieåret 2018/2019 ble det åpnet for utlysning direkte til 2. studieår på utvalgte 
bachelorprogram. Kravet til disse søkerne var at alle 60 studiepoeng fra 1. studieår skulle være 
bestått (her årsstudium i bedriftsøkonomi). I 2019 gjaldt ordningen for BA i regnskap og revisjon og 
BA i økonomi og administrasjon. Studenter som er tatt opp gjennom denne ordningen inngår i møtt-
tallet, dvs. kolonnen «Møtt 2019» i tabellen nedenfor. 
 

Tabell 13 Avdeling ØSS 01.10.2019 

  
Studium 

Studenter (hoder) Heltidsekvivalenter 

Opptaks- 
mål 2019 

Møtt 
2019 

Reg. 
10.2018 

Måltall  
2019 

Reg. 
10.2019 Avvik 

BA i økonomi og administrasjon 85 97 187 180 203 23 

BA i regnskap og revisjon30 - 3 150 75 74 -1 

BA i regnskap 40 49 - 35 48 13 
BA i samfunn, språk og kultur (BSSK)31, 
inkludert påbyggingsstudier (30 stp). (60) 35 

5 
122,5 100 80 -20 62 

BA i internasjonal kommunikasjon 25 45 81 75 94 19 

Bedriftsøkonomi, årsstudium 25 35 31 25 36 11 

Statsvitenskap, årsstudium 30 52 43 30 51 21 

Årsstudier i språk 190 330 311 190 378 188 

MA i organisasjon og ledelse  40 42 83,5 70 76 6 

MA i fremmedspråk i skolen32 60 105 80 80 113 33 

SUM (555) 530 825 1 089 860 1 153 293 
Opptaksmål og opptatte studenter (antall møtt pr. 01.10) samt totalt måltall og antall registrerte studenter (heltidsekvivalenter) i 
DBH pr. 01.10.2019. Antall registrerte studenter omfatter også studenter som ikke følger normert studieprogresjon. Avvik viser 
forholdet mellom måltall og antall registrerte studenter. 

Avdelingen når det totale opptaksmålet med god margin, alle enkeltstående kategorier har nådd 
opptaksmålet. Opptaket er strategisk økt for enkelte studier som kompensasjon for manglende 
opptak til BSSK. Innenfor noen av samlekategoriene som omfatter språkstudier (årsstudier, 
påbyggingsstudier, MA i fremmedspråk) kan det være ujevn fordeling av studenter på ulike 

                                                             
30 Møtt 2019: 3 studenter er registrert direkte til 2. studieår. 
31 BSSK har hatt opptaksmål og måltall som inkluderer påbyggingsstudier (engelsk, tysk, fransk, spansk og 
statsvitenskap). BSSK ble vedtatt trukket fra utlysning i desember 2018 (Sak 53/18), dvs. etter at 
studieportefølje og måltall var fastsatt for 2019. Veiledende opptaksmål for BA-programstudenter var 25. 
Opptaksmålet for 2019 er dermed korrigert fra 60 til 35, og gjelder nå hovedsakelig påbyggingsstudier. I 2019 
er fem studenter tatt opp direkte til 2. studieår i BSSK. Avdelingen beholdt samtidig måltallet for 2019/2020, 
måltallet skal dekke både programstudenter (kull 2018 og 2017) og påbyggingsstudier (kull 2019, LOK).  
32 MA i fremmedspråk i skolen ble formelt omgjort fra heltid til deltidsutdanning i 2015/2016. I 2019 er åtte av 
113 heltidsekvivalenter registrert på heltidsmodell (DBH).  
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fag/språk. Se nærmere omtale under aktuell kategori. MA i fremmedspråk i skolen viser en positiv 
utvikling med høye opptak flere år på rad, parallelt med innføring av flere målspråk i utdanningen.   

Avviket mellom totalt måltall og antall registrerte studenter har økt. I 2019 er avviket på 293 HTE, 
mot 264 i 2018. En stor andel av disse skyldes overbooking, dvs. at måltallsutviklingen til årsstudier 
og særlig i språk ikke følger samme tempo som faktisk rekruttering. Se nærmere omtale i pkt. 7.4.2 
Årsstudier i språk og pkt. 7.4.1 Statsvitenskap. Årsstudier i språk rekrutterer spesielt godt. Disse 
studiene er nettbasert, og utlyst som heltidsutdanning. Gjennomstrømmingen viser at studiene i 
realiteten er deltidsutdanning for mange. Det er registrert 85 studenter som er forsinket i 
studieprogram som ikke gir gradsuttelling. Totalt 76 registrerte gradsstudenter er forsinket i 
studieløpet. Se vedlegg 3, Frafall og forsinkede studieløp.  

 
Endring i studieporteføljen 
Avdelingsstyret har behandlet studieporteføljen i møte 25.10.2019. Høgskolestyrets vedtak i 
desember 2018 og oktober 2019 danner også grunnlag i saken.  

I desember 2018 vedtok Høgskolestyret trekk av Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur (BSSK) 
fra opptaket 2019, etter avdelingens innspill. Avdelingen beholdt måltallet studieåret 2019/2020 i lys 
av forventet nyetablering, og ble bedt om å øke opptaket til studier hvor det var grunnlag for dette 
(Sak 53/18). 

I oktober 2019 behandlet Høgskolestyret etablering av nytt Bachelorprogram i språk, IT, 
kommunikasjon og samfunn («BASIKS»). Studiet ble ikke godkjent for etablering i sin nåværende 
form, og skal ikke starte høsten 2020 (Sak 51/19). Avdelingsstyret har i oktober 2019 forutsatt at det 
kompenseres for måltallene som var tenkt omdisponert fra BSSK til «BASIKS».  

For 2020/2021 er det ikke foreslått ytterligere endringer i sammensetning av studieporteføljen. 
Avdelingsstyret har skissert et forslag om økning i både opptaksmål og måltall. 

 

7.1 Grunnstudier i økonomi 
Avdelingen har tre grunnstudier innenfor økonomi, som dels må sees i sammenheng med hverandre. 
F.o.m. 2018/2019 har søkere med bestått årsstudium kunnet søke seg direkte inn til 2. studieår ved 
avdelingens bachelorstudier innenfor økonomi/regnskap/revisjon. I 2019 er det registrert totalt fire 
studenter møtt etter denne opptaksordningen (Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019). 

7.1.1 Bedriftsøkonomi, årsstudium 
Årstudium i bedriftsøkonomi er identisk med første studieår i både BA i økonomi og administrasjon 
og BA i regnskap. Vi ser noe variasjon i søkertall, men opptakstall er stabile. Studiet er lite 
kostnadskrevende, i og med at dette samkjøres med første studieår i to bachelorstudier. Fra 
årsstudiet er det også mulighet for rekruttering til bachelorstudiene, med innpassing av allerede 
gjennomført første studieår. I tråd med avdelingens forslag videreføres opptakstall og måltall. 

 Opptaksmål: videreføres med 25 studieplasser. 
 Måltall: videreføres med 25 studieplasser. 

 

1382



Høgskolen i Østfold  Studieportefølje og måltall 2020/2021 

55 
 

7.1.2. Bachelorstudium i økonomi og administrasjon  
I 2019 er det tatt opp 97 studenter til et opptaksmål på 85. Etter avsluttet opptak er det fortsatt 
venteliste til studiet. Vurdert ut fra de siste fire årene, er gjennomsnittsopptaket på ca. 90 studenter. 
Avdelingen har foreslått en videreføring av opptaksmål for 2019 og en økning i måltall.  

Kandidatproduksjonen er i snitt 36 studenter pr år, basert på perioden 2015 2018. Tallet er ikke 
korrelert med opptak i tilsvarende periode. Gjennomsnittlig frafall for normerte kull er beregnet til 
27 prosent i 2019. Noe av frafallet kan forklares med at studenter har søkt overflytting til BA 
regnskap og revisjon i andre og tredje studieår, men tall for BA i regnskap og revisjon viser at dette 
ikke forklarer hele frafallet. Ni av de 203 registrerte studentene tilhører tidligere kull. Både frafall og 
antall forsinkede studenter er redusert sammenlignet med 2018. 

Avdelingen oppfordres til fortsatt å ha fokus på gjennomstrømming og kandidatproduksjon fremfor 
økning i volum innenfor denne utdanningen. Måltallet ble økt med 15 studieplasser før 2019, som 
korrigering av tidligere økt opptaksmål. Direktøren støtter en forsiktig økning av måltall for 2020.  

 Opptaksmål: videreføres med 85 studieplasser  
 Måltall: økes fra 180 til 185    

 

7.1.3 Bachelorstudium i regnskap 
I 2019 ble det foretatt en større endring av BA i regnskap og revisjon33, med bakgrunn i ny revisorlov 
som trer i kraft tidligst 2020. Se pkt. 7.1.4. Studiet er erstattet med BA i regnskap. Årstudium i 
bedriftsøkonomi vil fortsatt kunne innpasses som første studieår i den nye utdanningen. 

Før opptaket i 2019 var det knyttet usikkerhet til hvorvidt BA regnskap ville rekruttere like godt som 
tidligere BA i regnskap og revisjon. I 2019 er det registrert 49 studenter til 40 studieplasser. 
Opptaksmålet var basert på tidligere opptaksmål for BA i regnskap og revisjon. Det er registrert 17 
søknader på venteliste etter hovedopptak. Avdelingen har foreslått en økning i opptaksmålet, men 
direktøren ønsker å avvente en økning til det foreligger noen flere erfaringstall (søkerutvikling/ 
frafall/ gjennomstrømming).  

Måltall var skjønnsmessig fastsatt for 2019, basert på varierende frafallsstatistikk og forsinkelser i 
tidligere utdanning. BA i regnskap bygges ut med to kull i 2020/2021, følgelig økes også måltallet i 
tråd med avdelingens forslag. Det er tatt høyde for noe frafall.   

 Opptaksmål: videreføres med 40 studieplasser 
 Måltall: økes fra 35 til 70 studieplasser.  

 

7.1.4 Bachelorstudium i regnskap og revisjon 
Utdanningen fases ut til fordel for BA i regnskap, se pkt. 7.4.3. Siste opptak var i 2018 (56 studenter). 
I 2019 er det tatt opp ytterligere tre studenter direkte til 2. studieår. I perioden 2015 2019 er det 

                                                             
33 Forslaget til ny revisorlov inneholder bl.a. nye krav til revisorutdanning, herunder krav om at kandidater må 
ha en relevant mastergrad for å kvalifisere til statsautorisert revisor. Dette betyr at kandidater med BA i 
regnskap og revisjon fra HiØ ikke vil få revisorgodkjenning fra og med 2020. Avdelingen har valgt å styrke 
regnskapsdelen av programmet og vil gjennom økt fokus på digital kompetanse  herunder kompetanse om 
moderne arbeidsverktøy for regnskapsførere  fortsatt tilby en bachelorgrad innen fagområdet regnskap. 

1383



Høgskolen i Østfold  Studieportefølje og måltall 2020/2021 

56 
 

årlig uteksaminert mellom 36 46 kandidater i studieprogrammet. Av 74 registrerte studenter pr. 
01.10 tilhører 30 studenter tidligere kull ut fra normert studieløp.  

 Opptaksmål: 0 
 Måltall: reduseres fra 75 til 40 studieplasser, med ett kull i studieløp 

 

7.2 Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon 
I 2019 er det tatt opp 45 studenter til 25 studieplasser, og representerer det høyeste opptaket for 
dette studiet de seneste årene. Frafallet i dette studiet har variert stort, med gjennomsnittlige 
ytterpunkter på 11 og 22 prosent. I 2019 er frafallet på 16 prosent. Det er i snitt uteksaminert 20 
kandidater pr år i studieprogrammet de siste fem årene.  

Avdelingen har foreslått en økning til 35 studieplasser. Alle kvalifiserte søkere har fått tilbud om 
studieplass, og det er ikke registrert venteliste til studiet de siste fire årene. Det er positivt at 
rekrutteringen øker, samtidig er nedre poengsum for opptak i 2019 den laveste blant høgskolens 
bachelorstudier (Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019).  

Direktøren vil ikke anbefale styret å øke opptaksmål nå, med begrunnelse i at opptaket i 2019 er det 
eneste som er høyere enn 35 studenter, og det potensielt ikke har vært mulig å realisere høyere 
opptak ut fra tidligere søkermønster. Opptaket de siste fem årene ser slik ut: 

2015 2016 2017 2018 2019 
25 28 33 34 45 

Kilde: DBH 

Måltallet økes noe som følge av faktisk høyere opptak i 2018 og 2019, herunder aktiv omdisponering 
av studieplasser fra BSSK i en periode, jf. Sak 53/18 (Høgskolestyret). 

 Opptaksmål: videreføres med 25 studieplasser 
 Måltall: økes fra 75 til 85 studieplasser 

Høsten 2019 gjennomføres periodisk programevaluering for utdanningen.  

 

7.3 Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur  
Studiet ble trukket fra opptak i 2019, i ekstraordinær behandling av studieportefølje desember 2018 
(Sak 53/18). 

Studiet (forkortet BSSK) er bygget opp med valg av to årsstudier og ett påbyggingsstudium, samt 30 
studiepoeng valgemner eller utveksling. Det betyr at gradsstudentene følger undervisning sammen 
med studenter i årsstudier (Samordna opptak) og påbyggingsstudier (lokalt opptak). Opptaksmål og 
måltall for påbyggingsstudiene34 har frem til nå vært inkludert i bachelorutdanningen. Studenter som 
får opptak til påbyggingsstudier gjennom lokalt opptak er imidlertid ikke registrert som 

                                                             
34 Inkluderer påbygging i engelsk, fransk, spansk, tysk og statsvitenskap. 
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gradsstudenter og data for hvert påbyggingsstudium rapporteres til DBH. I 2019 er det registrert fem 
studenter som har fått direkte opptak til 2. studieår (BSSK). 

Avdelingen beholdt måltall for studieprogrammet BSSK i 2019/2020 i påvente av forventet 
nyetablering av bachelorstudium innenfor språk og IT. Denne saken er behandlet av Høgskolestyret i 
oktober 2018, er foreløpig ikke etablert og omtales ikke detaljert her. Av et opptaksmål på 60, var 
veiledende opptaksmål for programstudenter (heltid) definert til 25 studieplasser i 2019 (før studiet 
ble trukket). Veiledende opptaksmål for påbyggingsstudier ble dermed på 35 (heltidsekvivalenter). 

Studiet er ikke foreslått utlyst for 2020, og fases ut. Studenter i BSSK (kull 2018 og kull 2017) skal 
fortsatt ha mulighet til å velge påbyggingsstudier, jf. studiemodell. For på best mulig måte følge 
utviklingen ønsker nå direktøren å omtale opptaksmål i egen kategori for påbyggingsstudier 
(deltidsutdanning), basert på faktisk opptak. Studenter som velger påbygging (fagvalg) som del av 
BSSK er fortsatt inkludert i måltall for BSSK t.o.m. 2021/2022. Måltallet er satt med bakgrunn i antall 
registrerte programstudenter innenfor normert studietid pr. 01.10.2019. 

 Opptaksmål programstudenter: 0 
o Opptaksmål påbyggingsstudier: se pkt. 7.4.3  

 Måltall: reduseres fra 100 til 45 heltidsekvivalenter.  
 

7.4 Årsstudier og halvårsstudier 

7.4.1 Statsvitenskap, årsstudium  
I 2019 er det registrert et opptak på 52 studenter til 30 studieplasser. Det er ikke begrensninger i 
opptak knyttet til praksisplasser e.l. Det er ingen venteliste til studiet etter avsluttet opptak i 2019 
(Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019). Avdelingen foreslår en økning i opptaksmål. 
Forslaget baseres på stabilt høye opptakstall de siste årene. Det er foreløpig ikke foreslått høyere 
måltall for 2020, men dette følger ofte som en naturlig konsekvens i årsstudier dersom man øker 
opptaksmål.  

Årsstudiet inngår fortsatt som valgbar del av BSSK, med samkjøring av studenter som tar 
statsvitenskap som fagvalg, og studenter som er tatt opp til årsstudiet via Samordna opptak. 
Statistikk om fullførte studieprogram viser at i underkant av 50 prosent fullfører årsstudiet (basert på 
normert studietid i en fireårsperiode). Tabellen nedenfor viser antall møtt, sammenlignet med antall 
fullført årsstudium innenfor normert studietid: 

Opptak 2015 Opptak 2016 Opptak 2017 Opptak 2018 Sum opptak  
2015 2018  

31 46 37 44 158 
Fullført 2016 Fullført 2017 Fullført 2018 Fullført 2019 

(foreløpig) 
Sum fullført  
2016 2019  

11 23 20 16 70 
Kilde: DBH 

Det er noe uavklart hvilken posisjon årsstudium i statsvitenskap skal ha i avdelingens studieportefølje 
fremover, jf. Høgskolestyrets behandling av etableringssak «BASIKS» oktober 2019. Inntil det 
foreligger en nærmere avklaring av studieporteføljen, og i lys av gjennomføringsgrad for studiet, kan 
ikke direktøren støtte en permanent økning i opptaksmål og derigjennom måltall, selv om 
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søkergrunnlaget skulle tilsi dette. Men når BSSK ble trukket fra opptak i 2019, ble avdelingen 
oppfordret til å omdisponere måltallene ved høyere opptak i andre studier. Det høye opptaket i 2019 
tilsier at deler av måltallet øremerket BSSK er kanalisert til Statsvitenskap årsstudium. Direktøren 
anbefaler at utdanningen får økt opptaksmål og måltall avgrenset til studieåret 2020/2021. Dette 
som kompensasjon når avdelingen ikke lyser ut bachelorprogram som ivaretar språk/samfunnsfag i 
2020/2021, og i påvente av nærmere avklaring rundt bachelorporteføljen. Det er samtidig knyttet 
forventninger om økt antall studenter som fullfører utdanningen. Avdelingen kan ta opp flere 
studenter i utdanningen dersom kapasiteten tilsier dette, men dette utløser ikke automatisk høyere 
måltall.   

 Opptaksmål: økes fra 30 til 35. 
 Måltall: økes fra 30 til 35 studieplasser i 2020/2021. 

 

7.4.2 Årsstudier i språk 
Det gis et samlet opptaks- og måltall for årsstudier i språk. Det er i stor grad søkningen som avgjør 
fordelingen mellom språkstudiene. Årsstudiene inngår også i BSSK, som fagvalg. Opptakskapasiteten i 
årsstudiene reguleres av søkermønsteret til studenter som skal gjennomføre de samme studiene som 
valgfag i BSSK, og disse må få prioritet. Oversikten nedenfor viser fordeling pr språk i 2018 og 2019, 
rekruttering via Samordna opptak:  

Språk 2018 2019 
Engelsk 59 71 
Fransk 71 95 
Spansk 81 82 
Tysk 71 82 
Sum 282 330 

Kilde: DBH 

Samtlige av årsstudiene i fremmedspråk er nettbaserte, bortsett fra årsstudiet i engelsk som har vært 
campusbasert. Årstudiene har et stort potensial for økt rekruttering og med veiledningskapasitet 
som største rammebetingelse. Opptakstallene har vært økende, og søkertilfanget og kapasiteten til å 
ta imot flere studenter har også økt parallelt med at avdelingen har gjort studiene mer 
fleksible/nettbaserte. Avdelingen jobber med økt fleksibilitet i form av nettbasering av engelsk 
årsstudium.  

For 2018 er det registrert 102 kandidater som har fullført kategorien årsstudier i språk, i 2019 er det 
foreløpige tallet 91. En stor andel studenter bruker mer enn normert tid på studiene, se Vedlegg 3, 
Beregning av frafall. I flerårige studieprogram vil et etterslep i studiene, eller registrert frafall som 
fører til lavere gjennomføringsgrad, normalt korrigeres i måltallene på sikt. Det gis dermed ikke full 
uttelling for måltall i takt med faktisk opptak til årsstudier i språk. Direktøren foreslår i samsvar med 
avdelingen at opptaksmål og måltall for årsstudier i språk videreføres uendret for 2020/2021. 

 Opptaksmål: videreføres med 190 studieplasser 
 Måltall: videreføres med 190 heltidsekvivalenter  
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7.4.3 Påbyggingsstudier (30 studiepoeng) 
Tilbudet består av engelsk, fransk, spansk, tysk og statsvitenskap. I tillegg til å være valgfag i BSSK, 
lyses studiene ut i lokalt opptak for studenter som kun ønsker en påbygging. Oversikten nedenfor 
viser rekruttering via Lokalt opptak i 2018 og 2019: 

Språk 2018 2019 
Engelsk 11 9 
Fransk 6 13 
Spansk 22 18 
Tysk 17 17 
Statsvitenskap 6 5 
Sum 62 62 

Kilde: DBH 

Rekrutteringen av «eksterne studenter» i påbyggingsstudiene økte betraktelig da spansk påbygging 
ble implementert i 2015/2016. I 2018 og 2019 er møtt-tallet 62 studenter. Påbyggingsstudier i 
språkfag er også viktig for kvalifisering og rekruttering av studenter til MA i fremmedspråk i skolen.  

Opptaksmål og måltall for påbyggingsstudier (språk og statsvitenskap) har tradisjonelt inngått i 
måltallet til BA i samfunn, språk og kultur (BSSK). Dette studiet ble trukket fra opptak i 2019 og skal 
ikke lyses ut for 2020. Det er ingen registrert venteliste til påbyggingsstudiene i det lokale opptaket 
(Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019). Selv om «BASIKS» ikke starter i 2020, ville det 
uansett ikke vært aktuelt med påbyggingsstudier det første studieåret i ny studiemodell. 
Utdanningskapasiteten har økt ved færre kull i BSSK, og studiene bør prioriteres i 
rekrutteringsarbeidet for 2020, med mulighet for økt rekruttering fra andre regioner. 

Påbyggingsstudiene må fortsatt tilbys som valgfag for aktive studenter i BSSK (kull 2018 og 2017), 
men direktøren mener det nå er naturlig å skille ut opptaksmål og måltall for påbyggingsstudiene 
basert på erfaringstall. Avdelingen lyser ut følgende påbyggingsstudier studieåret 2020/2021:  
Engelsk, fransk, spansk, tysk og statsvitenskap. Opptaksmål er beregnet på bakgrunn av rekruttering i 
Lokalt opptak i 2018 og 2019. Måltall er beregnet ut fra den samme rekrutteringen omregnet til 
heltidsekvivalenter. 

 Opptaksmål: 60 
 Måltall: 30  

 
 

7.5 Masterstudier 

7.5.1 Masterstudium i fremmedspråk i skolen  
Studiet er nettbasert og samlingsbasert, i samarbeid med Göteborgs universitet og 
Linnéuniversitetet. Fra og med studieåret 2015/2016 ble studiet formelt omregistrert fra heltid til 
deltid, og kun lyst ut for opptak som deltidsstudium, med bakgrunn i erfaringstall.  

I 2019 er det tatt opp 105 studenter til 60 studieplasser. Det er ikke registrert venteliste til studiet. 
Opptaket har økt med 38 studenter sammenlignet med 2018 (67).  
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Utdanningen startet opp med engelsk og tysk som målspråk. I 2015 ble utdanningen supplert med 
fransk studieretning. I 2019 er studiet utvidet med spansk studieretning. For å skape handlingsrom 
for flere studieretningsvalg (språk), økte høgskolestyret opptaksmålet i 2015. Omlegging til 
deltidsmodell og innføring av nytt språk (fransk) resulterte i høyere opptak. En økende interesse for 
påbyggingsstudiene i språk kan ha gitt positivt utslag på rekrutteringen. Avdelingen forventet økt 
rekruttering ved lansering av spansk som studieretning i 2019.  

Endring av studieportefølje skal primært foregå ved omdisponering av måltall innenfor avdelingens 
ramme og ikke ved tildeling av nye studieplasser. Opptaksmålet økte ytterligere med 20 plasser før 
2019, men ikke i samme takt som avdelingen foreslo. Med fire kull i studieløp, og fire mulige 
studieretninger var det også ønskelig å se om dette ville skape forskyvninger i språkvalgene. Det kan 
se ut som om implementering av spansk studieretning i 2019 har ført til en reduksjon i fransk 
studieretning. I 2019 fordeler opptaket seg slik (lokalt opptak, antall studenter): 

Engelsk Tysk Fransk (ny 2015) Spansk (ny 2019) 
59 12 4 30 

Kilde: Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019 

Avdelingen har foreslått en økning i opptaksmålet på ti studieplasser, direktøren støtter forslaget. 

Ved beregning av nytt måltall er det tatt hensyn til økte opptak i 2019 og 2018. Måltallsberegningen 
er også korrigert for frafall. Frafallet har en tydelig sammenheng med antall fullførte kandidater i 
studieprogrammet. Dette må avdelingen ha et tydelig fokus på, både som følge av en svak 
kandidatproduksjon de senere årene, og for å ivareta store opptakskull de senere årene. Kull 2015 
avsluttet sin utdanning våren 2019. Tall for 2019 er foreløpige. Oversikten nedenfor viser antall 
fullførte kandidater i perioden 2015 2019. Tallene er ikke sett opp mot størrelse på opptak eller 
organisering av utdanningen (heltid som hovedmodell t.o.m. kull 2014):  

Fullført 2015 Fullført 2016 Fullført 2017 Fullført 2018 Fullført 2019 
(foreløpig) 

Sum fullført  
2015 2019  

16 8 15 15 7 61 
Kilde: DBH 

Direktøren støtter avdelingens forslag til økning i totalt måltall. Økningen forutsetter fortsatt høyt 
opptak. Takten bør tilpasses opptaksmålet og mulighet for god oppfølging og uteksaminering av 
kandidater. Opptaket er nesten tredoblet fra 2015 til 2019 og det forventes dermed en økning i antall 
ferdige kandidater. Økningen i 2020 er foreløpig å betrakte som en omdisponering av måltall i en 
periode hvor bachelorstudium innenfor språk ikke er utlyst, inntil det foreligger flere erfaringstall for 
store opptak i MA fremmedspråk i skolen. Studieplasser i MA fremmedspråk i skolen ligger i kategori 
D, mens studieplasser i BSSK ligger i kategori F. En økning eller omdisponering av 15 studieplasser til 
MA i fremmedspråk tilsvarer ca. 21 studieplasser i kategori F. 

 Opptaksmål: økes 60 til 70 studieplasser 
 Måltall: økes 80 til 95 heltidsekvivalenter 
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7.5.2 Masterstudium i organisasjon og ledelse  
MA i organisasjon og ledelse er organisert som deltidsutdanning over fire år. I 2019 er det registrert 
et opptak på 42 studenter til 40 studieplasser. Møtt-tallene har nå stabilisert seg rundt 40. Etter 
avsluttet opptak i 2019 er det 26 søknader på venteliste. Hovedvekten av søkerne er over 30 år, med 
fleste søkere i kategorien 41+ (Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019).  

Gjennomsnittlig frafallsprosent varierer også, men viser en positiv utvikling. Det samme gjelder andel 
studenter som er forsinket i studiene. I 2018 var 28 registrert som forsinket i studiene, tallet er 
redusert til 12 i 2019.   

Direktøren støtter seg til avdelingens anbefaling35 om videreføring av opptaksmål. Opptaksmål er en 
minimumsstørrelse og en forutsetning for å beholde måltall. Direktøren støtter ikke avdelingens 
forslag om måltall på 80 heltidsekvivalenter. Normerte kull i perioden, korrigert for frafall 
(gjennomsnittlig 14 % i 2019), tilsvarer 70 heltidsekvivalenter. Måltallet videreføres uendret for 2020.   

 Opptaksmål: videreføres med 40 studieplasser 
 Måltall: videreføres med 70 heltidsekvivalenter. 

 

7.6 Oppsummering ØSS 
Det foreligger ikke særskilte forslag om vedtak for studieåret 2020/2021. Oppfølging av påbegynt 
etableringssak («BASIKS») behandles i separat prosess. 

For studieåret 2020/2021 har avdelingen foreslått en total økning i opptaksmål (30) og måltall (45). 
Direktørens forslag til opptaksmål og måltall, basert på argumentasjon under hvert studium, legger 
opp til en økning i opptaksmål på 40 studieplasser og en mindre økning i måltall på 10 studieplasser 
(HTE). Da er dette vurdert opp mot korrigert opptaksmål etter trekk av BSSK og utsatt behandling av 
nytt bachelorprogram.  

Se tabell 14. 

  

                                                             
35 Fjorårets styresak hadde omvekslet tall for MA org og ledelse og MA fremmedspråk i sin 
oppsummeringstabell. Avdelingsstyret foreslår en videreføring av måltall på 80 for MA org og ledelse. Dette er 
et feilaktig utgangspunkt, måltallet for 2019 var 70. Se også omtale av studiet i saksfremlegget. 
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Tabell 14 Oppsummert forslag ØSS 2020/2021 

  
Studium 

Studenter (hoder) Heltidsekvivalenter 

Opptaks-
mål 2019 

Møtt 
2019 

Opptaks- 
mål 2020 

Reg. 
10.19 

Måltall 
2019 

Måltall 
2020 Endring 

BA i økonomi og administrasjon 85 97 85 203 180 185 5 
BA i regnskap og revisjon (fases 
ut) 0 3 - 74 75 40 -35 

BA i rekneskap 40 49 40 48 35 70 35 
BA i samfunn, språk og kultur 
(fases ut) 36 (60) 0  5 0 46 100 45 -55 
BA i internasjonal 
kommunikasjon 25 45 25 94 75 85 10 

Bedriftsøkonomi, årsstudium 25 35 25 36 25 25 0 

Statsvitenskap, årsstudium 30 52 35 51 30 35 5 

Årsstudier i språk 190 330 190 378 190 190 0 

Påbyggingsstudier37(deltid) 35 62 60 34 - 30 30 
MA i organisasjon og ledelse 
(deltid) 40 42 40 76 70 70 0 
MA i fremmedspråk i skolen 
(deltid)38 60 105 70 113 80 95 15 

SUM avdeling (555) 530 825 570 1 153 860 870 10 

 

Opptaksmålet for 2020 er fortsatt betydelig lavere enn faktisk opptak i 2019. Økningen i opptaksmål 
på 40 studieplasser forklares primært med at opptaksmål for påbyggingsstudier er skilt ut fra BSSK, 
etter at dette ble trukket fra opptak i 2019. Studieplasser fra BSSK omdisponeres i 2020/2021 i 
påvente av nærmere avklart bachelorportefølje. Opptaksmålet til påbyggingsstudier er definert på 
bakgrunn av faktisk opptak i 2019. Opptaksmålet til MA i fremmedspråk er økt som følge av høyt 
opptak og implementering av spansk studieretning. Det gis en midlertidig økning til Statsvitenskap 
årsstudium. 

Utvidelse av måltall på ti studieplasser er et resultat av flere omdisponeringer i 2019 og 2020, og vil 
bli vurdert fortløpende. Den reelle økningen for 2020/2021 vises først og fremst innenfor BA i 
økonomi og administrasjon og MA i fremmedspråk i skolen. At ikke måltallet harmoniseres bedre 
med antall registrerte studenter skyldes blant annet et betydelig høyere opptak innenfor enkelte 
utdanninger sett i lys av opptaksmål. I 2019 er også totalt 161 av de registrerte studentene forsinket i 
sine studier, dvs. tilhører kull utenfor normert beregnet studietid. 

  

                                                             
36 Studiet ble trukket før opptak 2019, opptaksmål er korrigert fra 60 til 0.  Måltall 2019 inkluderer påbygginger. 
Antall møtt 2019, registrerte studenter 2019, opptaksmål 2020 og måltall 2020 er eksklusive påbygginger. Disse 
er flyttet til egen kategori.  
37 Opptaksmål og måltall for påbyggingsstudier var tidligere inkludert i BSSK, men er skilt ut i denne 
fremstillingen. 
38 Deltid er hovedmodell for studieprogrammet siden 2015/2016. I DBH er det registrert åtte studenter i 
heltidsutdanning. Disse er inkludert i tallet her. 
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8 Sammenstilling  
 

8.1 Opptaksmål og måltall i 2020 
 
Avdelingene har ulikt rekrutteringsgrunnlag og ulik mulighet for å øke opptak ved de enkelte 
utdanninger. Gjennomgangen pr. avdeling er summert i tabell 15, som viser måltall og opptaksmål 
for høst 2020, og utvikling i måltall sammenlignet med inneværende studieår. For fordeling pr 
studieprogram, se Vedlegg 1 Studieportefølje og måltall 2020, bevilgningsfinansierte studier, eller 
avdelingsvis oppsummering. 

 
Tabell 15 Sammenstilling måltall og opptaksmål 2020 pr. avdeling og totalt for HiØ 

Avdeling 

Studenter (hoder) Heltidsekvivalenter 

Opptaksmål 
2019 

Møtt 
10.2019 

Opptaksmål 
2020 

Registrert 
1.10.2019 

Måltall 
2019 

Måltall 
2020 

Endring 
fra 

2019/2020 
Akademi for scenekunst 19 20 10 29,0 28,0 29,0 1 
Helse og velferd 567 676 535 1 594,5 1 489,5 1 521,5 32 
Informasjonsteknologi 240 326 245 727,5 555,0 565,0 10 
Ingeniørfag 245 232 245 630,0 605,0 620,0 15 
Lærerutdanning 685 885 667 1 377,5 1 285,0 1 253,0 -32 
Økonomi, språk og 
samfunnsfag 

555 825 570 1 153,0 860,0 870,0 10 

SUM 2 311 2 964 2 272 5 511,5 4 822,5 4 858,5 36 
 

Tabell 15 viser også at dekningsgraden mellom antall registrerte studenter 2019 og det planlagte 
måltallet for 2020 varierer noe mellom avdelingene. Avviket mellom registrerte antall studenter og 
måltall kan både skyldes at det er flere registrerte studenter som er forsinket i studiene og også at 
avdelingene har tatt opp langt flere studenter enn hva opptaksmål/måltall tilsier.  

Det ligger an til større endringer i studieporteføljen for flere avdelinger, enten med utlysning av nye 
studier, opptrapping av nye kull i utdanninger eller forslag om ikke å lyse ut enkelte utdanninger. 
Dermed kan ikke antall registrerte studenter pr. 01.10.2019 leses direkte opp mot måltall 2020 uten 
nærmere forklaring, jf. avdelingsvis diskusjon. 

 

8.1.1 Totalt opptaksmål 2020 
Det totale opptaksmålet for 2020 er på 2 272 studenter, det betyr en reduksjon på 39 studieplasser 
sammenlignet med studieåret 201939. Opptaksmålet som er foreslått for 2020 er fortsatt lavere enn 
registrert opptak i både 2018 og 2019. I opptaket i 2019 ble det tatt opp 2 964 studenter (møtt til 
studiestart pr. 01.10). Også pr avdeling er opptaksmålet lavere faktisk opptak i 2019, med unntak av 
Avd. IR.       

                                                             
39 Endelig opptaksmål for 2019 var 2 309 studieplasser, og er senere korrigert for 2 nye tildelte studieplasser 
2019. 
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Svingninger i opptaksmål kan delvis forklares med faste eller vekslende intervall for opptak til enkelte 
studier, men også beslutninger om nye studieprogram, konjunkturer i opptaksmønsteret m.m. For 
2020/2021 er det flere forklaringsvariabler som er redegjort under den enkelte avdeling. Utviklingen i 
det totale opptaksmålet pr avdeling er relativt stabilt to år på rad.  

I 2017 og 2018 ble avdelingene oppfordret til å ta opp flere studenter der det var kapasitet, for å 
imøtekomme et generelt behov for høyere utdanning i regionen. Det har samtidig vært presisert at 
økning må være innenfor et forsvarlig nivå med tanke på kompetansesammensetning og ressurser, 
tilgang på praksisplasser, spesialrom og en vurdering av arbeidslivets behov. Gjennom dialogmøter 
med avdelingene om studieportefølje for 2019 og 2020 har direktøren gitt tydelige signaler om at 
ikke alle utdanninger kan forvente økning i måltall som følge av fortsatt vekst i opptak, dersom ikke 
opptaksmålet er økt i samme takt. Både opptaksmål og måltall vurderes på bakgrunn av 
gjennomstrømming og kandidatproduksjon, sammen med andre strategiske vurderinger og 
samfunnsmessige behov.  

For 2020/2021 er 19,1 % av opptaksmålet knyttet til masterporteføljen og 51 % er knyttet til 
bachelorprogram. Resterende 29,8 % av opptaksmålet er knyttet til andre utdanninger på lavere 
gradsnivå (PPU, videreutdanninger, årsstudier, halvårsstudier/påbygging). 

 

8.1.2 Totalt måltall 2020 
Det totale forslaget til måltall ved HiØ for 2020 utgjør 4 858,5 heltidsekvivalenter. Dette er en økning 
på 36 heltidsekvivalenter sammenlignet med 2019. Sammenlignet med endringen i perioden 2018
2019, hvor høgskolen økte internt måltall med 285,5 (287,5) studieplasser, er økningen nå minimal. 
Høgskolen har nå venteliste til mange studieprogram etter avsluttet hovedopptak, noe som 
oppfattes som svært positivt med tanke på inntakskvalitet og utdanningskvalitet (Trendar i 
søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019). 

Internt måltall for 2020 utgjør imidlertid 731,5 heltidsekvivalenter over det antall som ligger i 
høgskolens grunnbevilgning for 2020 (4 127). Departementet tildeler ikke lenger måltall, men det er 
en målestokk for et minimumsantall studieplasser høgskolen forventer å tilby, noen ganger også 
øremerket særskilte studier. I 2019 har høgskolen fått 67 nye studieplasser (studieplasser under 
opptrapping innenfor IKT og sykepleie og nye studieplasser til AAIO). I 2020 har høgskolen fått 
studieplasser knyttet til opptrapping av tidligere tildelte studieplasser, blitt trukket for studieplasser 
som skal disponeres på en annen måte for hele sektoren og det er også foreslått tildelt 10 nye 
studieplasser. Netto utgjør dette en økning på 53 studieplasser fra 2020. Se vedlegg 2 Antall 
studieplasser finansiert gjennom høgskolens bevilgning.

Økning i måltall som høgskolen selv legger til grunn innebærer en lavere gjennomsnittlig studentpris 
for alle studier. I foreliggende forslag til studieportefølje og måltall har direktøren vektlagt både 
statistisk materiale og andre strategiske vurderinger. Primært bør vi tillate en økning av antall plasser 
ut fra behov og kvalitet. Måltall er som tidligere nevnt ett kriterium som brukes både som internt 
styringsparameter og som beregningsgrunnlag i den interne budsjettfordelingsmodellen.  

 

1392



Høgskolen i Østfold  Studieportefølje og måltall 2020/2021 

65 
 

8.1.3 Bærekraft i studieporteføljen  utvikling i opptak og kandidater  
I henhold til nylig vedtatt utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og Høgskolen i Østfold, 
og med sideblikk til pågående phd.-utredning, presenteres noen tallrekker som viser sortert på 
bachelor- og masterportefølje utvikling av opptakstall og ferdige kandidater.  

Opptak 

Tabell 17 Utvikling av bachelorgradsportefølje, antall studenter møtt til studiestart 2015 2019  

Bachelorprogram Møtt til studiestart pr 01.10 Opptaksmål 
2020 

2015 2016 2017 2018 2019  
BA scenografi 5 6   8  
BA skuespill 8 9   12  
BA arbeids- og velferdsfag 43 46 49 49 54 40 
BA barnevern 55 59 60 58 60 50 
BA sosialt arbeid 55 60 63 58 63 50 
BA sykepleie 197 203 221 252 241 200 
BA vernepleie 79 117 84 113 109 90 
BA paramedisin      30 
BA digitale medier og design 40 47 54 53 51 40 
BA informasjonssystemer 50 51 60 65 68 55 
BA informatikk - design og  
utvikling av IT-systemer 49 46 68 72 78 

55 

BA ingeniørfag - data 46 49 49 48 62 45 
BA bioingeniørfag 34 34 38 34 41 35 
BA ingeniørfag - bygg 56 65 63 58 56 55 
BA ingeniørfag - elektro 42 40 40 45 35 40 
BA ingeniørfag - industriell design 0 15 19 22 11  
BA ingeniørfag - kjemi 21 15     
BA ingeniørfag - maskin 40 37 46 28 26 35 
BA innovasjon og prosjektledelse 40 36 59 73 63 55 
BA barnehagelærerutdanning 141 140 168 160 159 135 
GLU 1-7 - fireårig 51 34     
GLU 5 - 10 - fireårig 78 76     
BA internasjonal kommunikasjon 25 28 33 34 45 25 
BA regnskap     49 40 
BA regnskap og revisjon 53 48 48 57 3  
BA samfunn, språk og kultur 19 27 54 54 5  
BA økonomi og administrasjon 88 80 90 94 97 85 
Sum 1315 1368 1366 1427 1396 1 160 

Kilde: DBH. Data for studieprogram som har flere varianter (heltid/deltid, TRES og Y-vei), eller har byttet navn i perioden, er 
slått sammen her.  

Opptak til bachelorstudier i 2019 inkluderer også studieprogram som ikke har vært utlyst, men som 
har hatt direkte opptak til 2. studieår (regnskap og revisjon / samfunn, språk og kultur). Ser vi bort fra 
dette, er det kun bachelorstudier ved Akademi for scenekunst og bachelor i ingeniørfag  industriell 
design som rekrutterer færre enn 20 studenter i 2019. Industriell design lyses ikke ut for 2020/2021.  
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Totalt opptaksmål for bachelorporteføljen i 2020 er lavere enn faktisk opptak de fem foregående år. 
Faktiske høyere opptak må bl.a. sees i sammenheng med frafalls-/gjennomstrømmingsproblematikk 
og evne til å uteksaminere kandidater, samt kapasitetsmuligheter ved den enkelte utdanning. 

Det arbeides med å kartlegge hvilke masterprogram som vil kvalifisere til høgskolens planlagte phd.-
utdanning. Tabell 16 viser utvikling i opptakstall til masterstudier: 

Tabell 16 Utvikling av mastergradsportefølje, antall studenter møtt til studiestart 2015 2019  

Masterprogram Møtt til studiestart pr 01.10 Opptaksmål  
2020 2015 2016 2017 2018 2019 

MA Performance    6  5 
MA Scenography 5   3  5 
MA avansert sykepleie ved kronisk sykdom   29 7   
MA psykososialt arbeid -  
helse- og sosialfaglig yrkespraksis 34  33 31 37 25 
MA samordning av helse- og velferdstjenester 22 23 30 28 26 20 
MA Applied Computer Science 10 17 28 39 27 30 
Master Green Energy Technology      25 
MA barnehagepedagogikk og 
småbarnsvitenskap (0-3 år)  22 16  19 

 

MA norsk i skolen   12 10 13 15 
MA spesialpedagogikk 42 39 68 73 69 60 
MAGLU 1-7   43 44 60 55 
MAGLU 5-10   81 83 90 85 
MA fremmedspråk i skolen 37 41 61 67 105 70 
MA organisasjon og ledelse 51 35 41 40 42 40 
Sum 201 177 442 431 448 435 

Kilde: DBH. Data for studieprogram som har flere varianter (heltid/deltid, TRES og Y-vei), eller har byttet navn i perioden, er 
slått sammen.  

Utviklingen i det totale opptaket på masternivå henger i stor grad sammen med at 
grunnskolelærerutdanningen ble femårig fra 2017. Akademiets masterstudier har et formelt lavere 
aktivitetskrav. MA i norsk i skolen har et lavere opptakstall i 2019 enn forventning om minimum 15 
uteksaminerte kandidater skulle tilsi. Det er tidligere foretatt strategiske vurderinger knyttet til 
igangsetting av dette studieprogrammet. Studiet skal samkjøres med MAGLU, masterfordypning i 
norsk, fra studieåret 2020/2021.  

Totalt opptaksmål for masterporteføljen i 2020 ligger nært opp til faktisk opptak i 2018 og 2019. 

 

Kandidater 
Studieporteføljen ved høgskolen i Østfold har endret seg en del de siste ti årene, både 
innholdsmessig og i forhold til organisering av studier. Det er ikke alle studieprogram som lyses ut 
hvert år, og enkelte studieprogram er så nye at vi ikke har erfaringstall fra kandidatproduksjon pr 
2019. I tabellen nedenfor gis et forenklet bilde av kandidatproduksjon for gradsstudier i perioden 
2015 2019. Tall for 2019 er foreløpige, disse kan endre seg når resultater fra høstsemesteret 
rapporteres i februar. Gjennomsnittlig kandidatproduksjon i høstsemesteret per år har de fire siste 
årene vært 63 kandidater i bachelorprogram inkludert grunnskolelærerutdanning og 16 kandidater i 
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masterprogram. Tallene er ikke sett opp mot normerte opptak i samme periode, og kan ikke leses 
direkte mot tabellene over da disse har slått sammen opptak til studier med ulik varighet og 
organisering (heltid 2 år, deltid 2 eller 4 år, opptakspauser). For uteksaminerte studenter i 2015 vil vi 
f.eks. måtte se på opptakstall tilbake til 2013, 2012, 2013 og 2010. PPU er også regnet som 
gradsgivende utdanning i den forstand at det gis vitnemål. PPU er utelatt fra tabellen her. Tabellen 
skal her kun gi en indikasjon på volum.  

Tabell 18 Ferdige kandidater i bachelorprogram  

Bachelorprogram Ferdige kandidater 
2015 2016 2017 2018 2019* 

BA scenografi 8 5  5 6 
BA skuespill 8 8 1 8 8 
BA arbeids- og velferdsfag 30 35 31 35 36 
BA barnevern 33 32 45 44 51 
BA sosialt arbeid 34 45 47 51 52 
BA sykepleie 109 177 132 154 140 
BA vernepleie 61 71 72 46 56 
BA digitale medier og design 15 18 16 8 15 
BA informasjonssystemer 11 10 13 22 20 
BA informatikk - design og utvikling av IT-systemer 18 14 16 23 27 
BA ingeniørfag - data 23 17 26 25 27 
BA barnehagelærerutdanning (og førskole) 127 83 100 119 102 
GLU 1-7 og 5-10 fireårig (samt allmennlærer)  68 74 85 77 108 
BA internasjonal kommunikasjon 23 24 18 13 22 
BA regnskap og revisjon (inkl. bare revisjon) 33 49 35 44 39 
BA samfunn, språk og kultur 6 4 5 10 9 
BA økonomi og administrasjon 42 42 23 32 34 
BA bioingeniørfag 15 20 29 25 28 
BA ingeniørfag - bygg 33 34 46 34 33 
BA ingeniørfag - elektro 17 26 18 23 29 
BA ingeniørfag - industriell design 12 14 19 1 5 
BA ingeniørfag - kjemi  8 10 14 6 
BA ingeniørfag - maskin 23 23 24 28 18 
BA innovasjon og prosjektledelse 22 23 22 19 22 
Annet: BA i frie emner 20 26 17 17 8 
Sum 791 882 850 877 901 

Kilde: DBH. Data for studieprogram som har flere varianter (heltid/deltid), eller har byttet navn i perioden, er slått sammen 
her.  
*Tall for 2019 er foreløpige, disse kan endres når resultater fra høst 2019 rapporteres i februar. 

Oversikten viser en stigende kandidatproduksjon i perioden. Ser vi kun på foreløpige tall for 2019, er 
det åtte bachelorprogram med et resultat lavere enn 20 kandidater. Ett er frie emner, dvs. studenter 
som innpasser tidligere utdanning og fyller på med minimum 60 studiepoeng ved HiØ. To er 
scenekunstutdanninger med definert lavere studentkull. Videre er det fattet vedtak om utfasing av 
ett program; bachelorstudium i samfunn, språk og kultur. To studier ved ingeniørutdanningen lyses 
ikke ut for 2020; kjemi og industriell design. Maskin har også en reduksjon i kandidatproduksjon så 
langt. Bachelorstudium i digitale medier og design har jobbet med omprofilering av 
studieprogrammet, her er blant annet studienavnet endret to ganger de siste årene, og det ventes en 
økning i kandidatproduksjonen fra våren 2020. 
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Tabell 19 Ferdige kandidater i masterprogram 

Masterprogram Ferdige kandidater 
2015 2016 2017 2018 2019* 

MA Scenography   5  6  
MA psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis 3 7 1 10 6 
MA tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren  7 14 11 12 3 
MA in Applied Computer Science 20 10 8 10 8 
MA barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år)     4 2 
MA mangfold og inkludering i pedagogisk virksomhet   8 9 10 4  
MA norsk i skolen      1 
MA spesialpedagogikk     19 14 
MA fremmedspråk i skolen   17 7 15 16 9 
MA organisasjon og ledelse   14 23 18 19 21 
Sum 69 75 63 100 64 

Kilde: DBH. Data for studieprogram som har flere varianter (heltid/deltid), eller har byttet navn i perioden, er slått sammen 
her.  
*Tall for 2019 er foreløpige, disse kan endres når resultater fra høst 2019 rapporteres i februar. 

Som nevnt har masterporteføljen ved HiØ endret seg en del de siste årene, dette vises foreløpig ikke i 
oversikt over kandidatproduksjonen. Femårig grunnskolelærerutdanning, Master in Performance, 
utvidelse av fagområder i MA fremmedspråk, samt ny master ved Avdeling IR fremgår foreløpig ikke 
av materialet. MA i mangfold og inkludering i pedagogisk virksomhet hadde siste opptak i 2013. 
Resultat for MA i norsk i skolen er knyttet til student som har fått innpasset utdanning, eller tatt 
utdanning som 5. studieår i fireårig grunnskolelærerutdanning.  

Tabellen er ikke sett opp mot normerte opptak i samme periode, men kandidatproduksjonen varierer 
noe fra år til år, også innenfor utdanninger som har hatt opptak hvert år. De fleste 
masterprogrammene er organisert som deltidsutdanninger. Alderssammensetningen i disse 
mastergrammene er relativt høy (Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019). Foreløpige tall 
for 2019 viser at flere masterutdanninger fortsatt ligger an til et resultat på færre enn 15 
uteksaminerte kandidater, jf. utviklingsavtale inngått mellom Kunnskapsdepartementet og 
Høgskolen i Østfold. Her vil direktøren ha et spesielt fokus, både i lys av KDs krav og for på sikt å 
utvikle en robust doktorgradsutdanning. 
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8.2 Markedsføring av studier  
 

8.2.1 Prioriterte studier i markedsføringen  
Basert på gjennomgangen i årets studieportefølje, har direktøren definert noen studieprogram som 
av ulike årsaker skal ha høy prioritet i markedsføringssammenheng før studieåret 2020/2021: 

Akademi for scenekunst 
- MA in Performance  
- MA in Scenography  

Helse og velferd 
- BA Paramedisin  
- MA Samordning av helse- og velferdstjenester 

Ingeniørfag 
- BA ingeniørfag i bygg, elektro, maskin  
- MA in Green Energy Technology  

Informasjonsteknologi 
- MA in Applied Computer Science  
- BA ingeniørfag  data  

Lærerutdanning 
- Grunnskolelærerutdanning 1 7  
- Grunnskolelærerutdanning 5 10 
- MA i norsk i skolen 
- PPU-A 

Økonomi, språk og samfunnsfag 
- BA internasjonal kommunikasjon  
- MA fremmedspråk i skolen  
- Påbyggingsstudier i språk 
 

8.2.2 Markedsføringstiltak 
Avdelingene bærer selv et stort ansvar for å prege markedsføringen ved faglig og praktisk 
informasjon om studier, målgruppedefinisjoner og kontakt med praksisfelt og næringsliv. 
Markedsføring er direkte relatert til rekruttering av studenter via høgskolens nettsider, i ny 
nettløsning er all studieprograminformasjon samlet på unike programsider, dvs. markedsføring, 
studieplaner og opptaksinformasjon.  

For å nå søkere som er i jobb, må alternativ markedsføring vurderes, f.eks. direkte markedsføring til 
spesifikke grupper i yrkeslivet. En viktig kilde til rekruttering er nettverk; enten det er profesjons-
/arbeidslivsnettverk eller studienettverk, venner og familie. Internmarkedsføring er dermed også av 
betydning. Listen er ikke uttømmende. Her er det viktig at avdelingene er i tett dialog med Markeds- 
og kommunikasjonsenheten samt avdelingens markedskontakt. 

Noen av studiene skal også markedsføres aktivt mot internasjonale kanaler, via høgskolens engelske 
nettsider og internasjonale kanaler for studiesøkere, som Study in Norway. Videre er Samordna 
opptak og andre nasjonale portaler for høyere utdanning, eks. utdanning.no, viktige inngangsportaler 
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for studiesøkere, i tillegg til skolebesøk, studiemesser, kontakt med rådgivere og videregående 
skoler, NAV etc. I tillegg kommer bl.a. nyhetssaker og avdelingsvis informasjon.  

Som et ledd i utarbeidelse av kommende års markeds- og kommunikasjonsstrategi, har Markeds- og 
kommunikasjonsenheten hvert år årlige møter med avdelingenes ledergrupper. Her blir fjorårets 
markedsføringsaktiviteter blir gjennomgått, og man ser sammen på ulike markedsføringstiltak for de 
områdene avdelingene har ansvar for. Det blir også avklart hvilke tiltak som gjøres av avdelingene 
selv og hvilke tiltak som gjøres felles for hele høgskolen, slik at alle aktiviteter for høgskolen er 
koordinert. Listen over prioriterte studier blir også benyttet til å prioritere hvilke studier og områder 
som skal ha fokus. 

Ut over dialogmøter med avdelingene er markedsplaner og strategi basert på Strategisk plan, 
Aktivitetsplan, Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet, årlig markedsundersøkelse fra alle 1. 
prioritetssøkere ved HiØ.  

NOKUTs studiebarometer får økende betydning for omdømmet til høgskoler og universitet, og andre 
studenters evaluering av studier er nå en naturlig del av markedsføringen. Fornøyde studenter er god 
reklame, og høgskolen kan ikke være passive i markedsføring av studieprogram som allerede 
rekrutterer godt. Det er allikevel viktig å påpeke at det er enkelte studier som av forskjellige årsaker 
bør ha særlig oppmerksomhet i årets markedsføring. Primært er det høgskolens virksomhetsmål som 
styrer prioriteringen. Videre er også etablering og vedlikehold av gode læringsmiljøer viktig for å 
skape grobunn for bedre gjennomstrømming, parallelt med markedsføring av studier som kan bidra 
til økt tilfang av studenter fra andre regioner, og f.eks. en bedre kjønnsbalanse innenfor hvert 
studieprogram. Se HiØ-rapporten Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019 for oversikt over 
alderssammensetting, kjønnsfordeling og geografisk rekruttering for de ulike studieprogrammene. 
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Kilder og referanser 
 
Styringsdialog 2019, avdelingsvise dialogmøter om studieportefølje og måltall 2020 og dato for 
aktuelle avdelingsstyremøter samt dato for orientering til Høgskolestyret (HS):  

Avdeling Styringsdialog 2019 Dialogmøte om 
studieportefølje  

Avdelingsstyremøte 
(protokoll) 

Akademiet - 11.10.2019 Møtedato: 02.11.2017 
Orientering til HS 23.11.2017 

HV 24.04.2019 16.10.2019 Møtedato: 21.10.2019 
Orientering til HS 21.11.2019 

LU 09.05.2019 21.10.2019 Møtedato: 26.09.2019, 24.10.2019 
Orientering til HS 21.11.2019 

IR 02.05.2019 11.10.2019 Møtedato: 25.09.2019 og 29.10.2019 
Orientering til HS 21.11.2019 

IT 26.04.2019 21.10.2019 Møtedato: 28.02.2019 (årsplan) 
Orientering til HS 25.04.2019 

ØSS 10.05.2019 10.10.2019 Møtedato: 25.10.2019 
Orientering til HS 21.11.2019 

 

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH-tall)   
http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/ 

Felles studentregistreringssystem (FS). Rapporter som omhandler informasjon om hvilket kull 
studentene tilhører. 

Opptakstall og studenttall, offentlig statistikk (HiØ) 
https://www.hiof.no/studier/opptak/sokertall-og-poenggrenser/ 

Strategisk plan 2019 2022, Høgskolen i Østfold. Høgskolestyret 21.06.2018. 

Studieportefølje og måltall 2019/2020, Høgskolestyret 20.11.2018, Sak 40/18. 

Trekk av bachelorstudiet i Samfunn, språk og kultur (BSSK) fra opptaket 2019, Høgskolestyret 
13.12.2018, Sak 53/18. 

Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019. Rapport HiØ. Lagt frem for Høgskolestyret 
24.10.2019, Sak 50/19. 

Utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og Høgskolen i Østfold pr august 2019. Godkjent 
av statsråd november 2019. 
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Vedlegg 1 Studieportefølje og måltall 2020, bevilgningsfinansierte 
studier 
Opptakstall er oppgitt i antall personer, måltall er oppgitt i antall heltidsekvivalenter 

 

Avdeling Studium 

Heltidsekvivalenter Studenter (hoder) 

Kategori 
Reg. 
10.19 

Måltall 
2019 

Måltall 
2020 

Endring 
19-20 

Møtt  
10.2019 

Opptaks-
mål 2020 

Scenekunst BA Scenografi  A 8,0 
19,0 19,0 0 

8 
0 

BA Skuespill A 12,0 12 

MA Performance A 6,0 6,0 5,0 -1 - 5 

MA Scenografi A 3,0 3,0 5,0 2 - 5 

 Sum akademi for scenekunst  29,0 28,0 29,0 1 20 10 
Helse og 
velferd 

BA Sykepleie, heltid E 645,0 615,0 625,0 10,0 241 200 

BA Vernepleie, heltid  E 283,0 260,0 280,0 20,0 109 90 

BA Vernepleie, 4-årig deltid  E 27,0 25,0 0 -25,0 - - 

BA Barnevernspedagog E 159,0 150,0 150,0 0 60 50 

BA Sosialt arbeid F 168,0 160,0 160,0 0 63 50 

BA Arbeids- og velferdsfag  F 140,0 130,0 130,0 0 54 40 

BA Paramedisin D - - 22,5 22,5 -- 30 
Akutt/anestesi/intensiv/operasjon, 
videreutdanning (90 stp.)40 

D 45,0 42,0 44,0 2,0 46 0 

Tiltak mot seksuelle overgrep/ 
Vold i nære relasjoner, 
videreutdanning (30 stp.) 

F 19,5 17,5 15,0 -2,5 40 30 

MA Avansert sykepleie ved kronisk 
sykdom (heltid) 

D 
- 15,0 0 -15,0 0 0 

MA Avansert sykepleie ved kronisk 
sykdom (deltid) 

D 
10,5 10,0 10,0 0 - 0 

MA Samordning av helse- og 
velferdstjenester (deltid) 

D 
53,0 40,0 45,0 5,0 26 20 

MA Psykososialt arbeid  helse- og 
sosialfaglig yrkespraksis (deltid)  

D 
44,5 25,0 40,0 15,0 37 25 

 Sum helse- og sosialfag  1 594,5 1 489,5 1 521,5 32,0 676 535 
Informasjons-  
teknologi 

Informasjonsteknologi, årsstudium  E 43,0 20,0 20,0 0 40 20 
BA Informatikk  
 design og utvikling av IT-systemer 

E 
186,0 155,0 160,0 5,0 78 55 

BA Informasjonssystemer E 145,0 125,0 125,0 0 68 55 

BA Digitale medier og design E 137,0 95,0 95,0 0 51 40 

BA Ingeniørfag  data  E 148,0 110,0 115,0 5,0 62 45 
MA in Applied Computer Science 
(heltid) 

C 
67,0 

50,0 50,0 0 
26 

30 
 MA in Applied Computer Science 

(deltid) 
C 

1,5 1 

 Sum informasjonsteknologi  727,5 555,0 565,0 10,0 326 245 
Ingeniørfag  BA ingeniørfag Bygg      E 150,0 145,0 140,0 -5,0 56 55 

BA ingeniørfag Elektro                    E 97,0 110,0 110,0 0 35 40 

BA ingeniørfag Industriell design E 41,0 45,0 30,0 -15,0 11 0 

BA ingeniørfag Maskin  E 72,0 80,0 70,0 -10,0 26 35 

BA ingeniørfag Kjemi                     E 5,0 0 0 0 - 0 

BA Bioingeniørfag D 110,0 105,0 110,0 5,0 41 35 

BA Innovasjon og prosjektledelse F 155,0 100,0 135,0 35,0 63 55 

MA in Green Energy Technology C  0 20,0 25,0 5,0 0 25 

 Sum ingeniørfag  630,0 605,0 620,0 15,0 232 245 

  

                                                             
40 AAIO: Forrige kull startet høst 2019 og avslutter høst 2020. 
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Avdeling Studium 

Heltidsekvivalenter Studenter (hoder) 

Kategori 
Reg. 

10.2019 
Måltall 
2019 

Måltall 
2020 

Endring 
19-20 

Møtt  
10.2019 

Opptaks-
mål 2020 

Lærer-
utdanning 

Grunnskolelærer 1 7 (fire år) D 31,0 30,0 0 -30,0 - 0 

Grunnskolelærer 5 10 (fire år) D 63,0 75,0 0 -75,0 - 0 

MA Grunnskolelærer trinn 1 7 (fem år) D 126,0 125,0 180,0 55,0 60 55 

MA Grunnskolelærer trinn 5 10 (fem år) D 216,0 205,0 255,0 50,0 90 85 

BA Barnehagelærer, heltid E 331,0 330,0 330,0 0 114 100 

BA Barnehagelærer, deltid (4 år) E 111,0 100,0 100,0 0 45 35 

PPU allmenne fag (heltid)  D 13,0 50,0 
45,0 

-45,0 9 
50 

PPU allmenne fag (deltid)  D 58,0 40,0 
5,0 

29 

PPU yrkesfag (deltid) D 46,0 40,0 45,0 47 45 
Pedagogisk veiledning /  
Profesjonsrettet veiledning (30 stp.) 

E 34,0 25,0 11,0 
-14,0 69 22 

Årsstudier41 D 92,0 100,0 100,0 0 100 100 

Halvårsenheter42  D 106,5 40,0 50,0 10,0 221 100 
MA Barnehagepedagogikk og 
småbarnsvitenskap (0 3 år) (deltid) 

D 
22,0 

20,0 17,0 -3,0 19 0 

MA Norsk i skolen (heltid) D 17,5 
20,0 20,0 0 

7 
15 

MA Norsk i skolen (deltid) D 4,5 6 

MA Spesialpedagogikk (deltid) D 105,0 85,0 100,0 15,0 69 60 

Studieprogram uten måltall i perioden - 1,5 - - - - - 

 Sum lærerutdanning  1 377,5 1 285,0 1 253,0 -32,0 885 667 
Økonomi,  
språk og 
samfunnsfag 

BA Økonomi og administrasjon  F 203,0 180,0 185,0 5,0 97 85 

BA Regnskap og revisjon  F 74,0 75,0 40,0 -35,0 3 - 

BA Regnskap F 48,0 35,0 70,0 35,0 49 40 

BA Samfunn, språk og kultur (BSSK)43 F 46,0 100,0 45,0 -55,0 5 0 

BA Internasjonal kommunikasjon F 94,0 75,0 85,0 10,0 45 25 

Bedriftsøkonomi, årsstudium  F 36,0 25,0 25,0 0 35 25 

Statsvitenskap, årsstudium F 51,0 30,0 35,0 5,0 52 35 

Engelsk, årsstudium F       

Fransk, årsstudium F       

Spansk, årsstudium F       

Tysk, årsstudium F       

Årsstudier språk44samlet F 378,0 190,0 190,0 0 330 190 

Påbyggingsstudier45 (deltid) F 34,0 - 30,0 30,0 62 60 

MA Fremmedspråk i skolen (deltid) D 113,0 80,0 95,0 15,0 105 70 

MA Organisasjon og ledelse (deltid) D 76,0 70,0 70,0 0 42 40 

 
Sum økonomi, språk og 
samfunnsfag 

 
1 153,0 860,0 870,0 10,0 825 570 

Totalt Alle ordinære studier  5 511,5 4 822,5 4 858,5 36,0 2 964 2 272 

 

                                                             
41 Studietilbudet varierer. For studieåret 2020/2021 utlyses følgende årsstudier ved Avd. LU:  
Kroppsøving, Kunst og håndverk, Matematikk, Musikk, Norsk, Samfunnsfag 
42 Studietilbudet varierer. For studieåret 2020/2021 er følgende halvårsstudier inkludert i denne kategorien ved Avd. LU:  
IKT for lærere, Matematikk 1 og 2, Norsk 1 og 2, Norsk påbygging 
43 Tallene inkluderte påbyggingsstudiene frem til 2020/2021. 
44 Det gis et felles måltall for språkstudiene. Fordelingen er avhengig av søkningen.  
45 Påbyggingsstudiene skilles ut med eget opptaksmål/måltall fra 2020/2021. Påbyggingsstudier i 2020/2021 er engelsk, tysk, fransk, spansk 
og statsvitenskap. Tidligere inkludert i tall for BSSK. 
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Vedlegg 2 Antall studieplasser finansiert gjennom høgskolens 
bevilgning 
 

Utgangspunkt er gitt måltall i 2002. 

År Måltall/endringer Studier 
2002 3 551  
     -29 Førskolelærerutdanning 
    +24 Frie plasser 
2003  3 546  
2004 3 546  
     -76  Frie plasser 
2005 3 470  
     -40 Sykepleie 
2006 3 430  
     -40 Sykepleie 
2007 3 390  
     -40 Sykepleie 
    +25 Anestesi/Intensiv/Operasjon 
2008 3 375  
    +41 Sykepleie 
    +20 Grunnskolelærerutdanning (GLU) 
    +10 Master helse- og sosialfag 
    +10 Språk 
2009 3 456  
    +41 Sykepleie 
    +20 GLU 
    +10 Master helse- og sosialfag 
2010 3 527  
    +41 Sykepleie 
    +20 GLU 
    +50 Frie plasser 
      +8 Veilederutdanning lærerutd. 
2011 3 646  
    +20 GLU 
    +50 Frie plasser 
      +8 Veilederutdanning lærerutd. 
 +15 Teknologi/ingeniørutdanning 
2012 3 739  
    +50 Frie plasser 
 +8 Veilederutdanning lærerutd. 
 +15 Teknologi/ingeniørutdanning 
2013 3 812  
 +50 Frie plasser 
 +8  Veilederutdanning lærerutd.  
 +15 Teknologi/ingeniørutdanning 
2014 3 885  
 +15 Teknologi/ingeniørutdanning 
 -18 Overført HBV, Veiledeutdanning 
2015 3 882  
 +5 Master scenografi 
 +10 Strategiske plasser sykepleie 
2016 3 897  
 +5 Master scenografi 
 +10 Strategiske plasser sykepleie 
 +15 IKT-plasser 
 +15 IKT-plasser (Rev. Nasjonalbud. 2017) 
2017 3 942  
 +10 Strategiske plasser sykepleie 
 +15 IKT-plasser 
 +15 IKT-plasser 
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 +15 IKT-plasser  
 +10 Sykepleie (Rev.Nasjonalbud.2018) 
2018 4 007  
År Måltall/endringer Studier 
 +10 Strategiske plasser sykepleie 
 +15 IKT-plasser 
 +15 IKT-plasser 
 +15 IKT-plasser  
 +10 Sykepleie 
 +2 AAIO (Rev. Nasjonalbud. 2019) 
2019 4 074  
 +15 IKT-plasser 
 +15 IKT-plasser 
 +15 IKT-plasser 
 +10 Sykepleie 
 +2 AAIO (Rev. Nasjonalbud. 2019) 
 +10 Teknologi og grønt skifte 
 -14 Veilederutd. lærerutdanning 
2020 4 127  
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Vedlegg 3 Frafall og forsinkede løp  
 

Beregningsmåte 
For å kunne vurdere frafall og identifisere studenter som er forsinket, må vi ta utgangspunkt i tall fra 
det studieadministrative systemet FS idet DBH ikke fordeler studenttall på kull. Det kan være avvik 
mellom FS og DBH blant annet siden DBH bare teller en student én gang, mens i FS kan en student 
telles flere ganger dersom vedkommende er registrert på flere studieprogram/enheter. 

For hver avdeling er det nedenfor laget to tabeller: en for gradsstudier der vi både ser på frafall og 
forsinkelser samt en for kortere studier (årsstudier, ettårige videreutdanninger, halvårsenheter) der 
vi fokuserer på forsinkelser. Tabellene viser: 

- Samlet antall registrerte studenter i FS pr 1.10.2019 (hoder) 
- Antall studenter som er i forsinkede løp  
- Samlet antall minus studenter i forsinkede løp gir antall i normerte løp 
- For gradsstudiene er også sum opptak i de aktuelle årene registrert for å kunne beregne 

frafall  
 

Beregningene av frafall er ikke eksakte, men gir en indikasjon som grunnlag i vurderingen av 
realistiske opptaks- og måltall.  Ved avdelinger hvor studentene flyttes til et annet studium i 2. 
studieår, hvor det blir gitt innpassing til f.eks. oppstart direkte i 2. studier eller hvor studenter flyttes 
fra et kull til et annet pga. lav studieprogresjon, kan frafallsberegningene være noe misvisende for 
det enkelte studium. Dette gjelder f.eks. på Avdeling for informasjonsteknologi. 

Helse og velferd 

Gradsstudier 

Avd/studium 
Reg FS 

1.10.2019 

Herav 
studenter fra 
tidligere kull Normert 

Andel 
forsinket 

i % 
Sum 

opptak 
Frafall i 

% 

BA i sykepleie heltid 658 5 653 0,8 720 9,3 
BA i sykepleie deltid       
BA i vernepleie heltid 286 1 285 0,3 312 8,7 
BA i vernepleie deltid 37 0 37 0,0 47 27,8 
BA i arbeids- og velferdsfag 142 2 140 1,4 151 7,3 

BA i barnevern 165 6 159 3,6 181 12,2 
BA i sosialt arbeid 174 1 173 0,6 184 6,0 
MA i avansert sykepleie 22 0 22 0,0 35 37,1 

MA i psykososialt arbeid 83 6 77 7,2 101 23,8 
MA i samordning av helse- og velf. 113 13 100 11,5 107 6,5 

SUM/gjennomsnitt 1 680 34 1 646 2,0 1 838 10,4 
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Årsstudier/videreutdanninger/30-poengsenheter 

Avd/studium 
Reg FS 

1.10.2019 

Herav 
studenter fra 
tidligere kull Normert 

Andel 
forsinket 

i % 

 
 

Opptak 

 
Frafall i 

% 

AAIO 46 0 46 0,0 46 0,0 
Vold i nære relasjoner 39 0 39 0,0 40 2,5 

Psykisk helsearbeid 1 1 0 100,0 0 0,0 

SUM/gjennomsnitt 86 1 85 1,2 86 1,2 

 

Informasjonsteknologi 

Gradsstudier 

Avd/studium 
Reg. FS 

1.10.2019 

Herav 
studenter fra 
tidligere kull Normert 

Andel 
forsinket 

i % 
Sum 

opptak 
Frafall 

i % 

BA i informatikk, design og utvikling 184 18 166 9,8 218 23,9 
BA i informasjonssystemer 142 11 131 7,7 193 32,1 
BA i ingeniørfag  data  147 16 131 10,9 158 17,1 
BA i digitale medier 136 25 111 18,4 159 30,2 
MA i anvendt informatikk HT 65 11 54 16,9 60 10,0 

MA i anvendt informatikk DT 3 0 3 0,0 10 70,0 

Sum/gjennomsnitt 677 81 596 12,0 798 25,3 

 
Frafallsprosenten for BA i informasjonssystemer tar ikke hensyn til at det er studenter fra dette 
studiet som flytter over til BA i informatikk og vice versa. Det er heller ikke tatt hensyn til studenter 
som blir flyttet fra ett kull til et annet pga. lav studieprogresjon. 
 
Årsstudier/videreutdanninger/30-poengsenheter 

Avd/studium 
Reg FS 

1.10.2019 

Herav 
studenter fra 
tidligere kull Normert 

Andel 
forsinket 

i % 

 
 

Opptak 

 
Frafall 

i % 

Informasjonsteknologi, årsstudium 41 3 38 7,3 40 5,0 

SUM/gjennomsnitt 41 3 38 7,3 40 5,0 

 

Ingeniørfag 

Gradsstudier 

Avd/studium 
Reg. FS 

1.10.2019 

Herav 
studenter fra 
tidligere kull Normert 

Andel 
forsinket 

i % 
Sum 

opptak 
Frafall 

i % 

BA i ingeniørfag  bygg  151 9 142 6,0 175 18,9 

BA i ingeniørfag  elektro  100 6 94 6,0 119 21,0 

BA i ingeniørfag  maskin  75 0 75 0,0 97 22,7 
BA i ingeniørfag  kjemi  5 5 0 100,0 0 0,0 
BA i ingeniørfag  industriell design 42 0 42 0,0 50 16,0 
BA i bioingeniørfag 109 0 109 0,0 113 3,5 
BA i innovasjon og prosjektledelse 155 0 155 0,0 195 20,5 

Sum/gjennomsnitt 637 20 617 3,1 749 17,6 

 
Avdelingen har ingen kortere studier.  
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Lærerutdanning 

Gradsstudier 

Avd/studium 
Reg.FS 

1.10.2019 

Herav 
studenter fra 
tidligere kull Normert 

Andel 
forsinket 

i % 
Sum 

opptak 
Frafall i 

% 

Barnehagelærerutd. heltid  341 8 333 2,3 358 7,0 
Barnehagelærerutd. deltid  147 3 144 2,0 174 17,2 

Grunnskolelærerutd. 1-7 (4 år) 38 8 30 21,1 33 9,1 
Grunnskolelærerutd. 5-10 (4 år) 71 13 58 18,3 81 28,4 

MAGLU 1-7 128 0 128 0 147 12,9 

MAGLU 5-10 214 0 214 0,0 254 15,7 

MA i norsk i skolen HT 16 6 10 37,5 11 9,1 

MA i norsk i skolen DT 9 0 9 25,0 12 0,0 
MA i mangfold og inkludering 4 4 0 100,0 0 0,0 
MA i spesialpedagogikk 214 10 204 4,7 250 18,4 
MA i barnehagepedagogikk 46 0 46 0,0 57 19,3 

Sum/gjennomsnitt 1 228 52 1 176 4,2 1 377 14,6 

 
 
Årsstudier/videreutdanninger/30-poengsenheter 

Avd/studium 
Reg. FS 

1.10.2019 

Herav 
studenter fra 
tidligere kull Normert 

Andel 
forsinket 

i % 
Sum 

opptak Frafall i % 

Profesjonsrettet veiledning 76 3 73 3,9 69 -5,8 
Årsstudier 113 13 100 11,5 100 0,0 
Halvårsstudier 226 7 219 3,1 221 0,9 
PPU heltid 17 3 14 17,6 9 -55,6 
PPU deltid 223 8 215 3,6 227 5,3 

SUM/gjennomsnitt 655 34 621 5,2 626 0,8 

 

Negativt frafallstall for profesjonsrettet veiledning og PPU heltid kan evt. bety at noen har fått 
innpassing eller er flyttet fra tidligere kull. 

 

Økonomi, språk og samfunnsfag 

Gradsstudier 

Avd/studium 
Reg. FS 

1.10.2019 

Herav 
studenter fra 
tidligere kull Normert 

Andel 
forsinket 

i % 
Sum 

opptak 
Frafall 

i % 

BA i internasj. kommunikasjon 94 2 92 2,1 110 16,4 
BA i økonomi og administrasjon 212 9 203 4,2 280 27,5 
BA i revisjon og regnskap 85 30 55 35,3 108 49,1 

BA i regnskap 49 0 49 0,0 49 0,0 
BA i samfunn, språk og kultur 52 12 40 23,1 109 63,3 
MA i fremmedspråk HT 0 0 0 0,0 0 0,0 
MA i fremmedspråk DT 214 11 203 5,1 274 25,9 

MA i organisasjon og ledelse 147 12 135 8,2 157 14,0 

SUM/gjennomsnitt 853 76 777 8,9 1 087 28,5 

1406



Høgskolen i Østfold  Studieportefølje og måltall 2020/2021 

79 
 

 

Årsstudier/videreutdanninger/30-poengsenheter 

Avd/studium 
Registrert 
1.10.2019 

Herav 
studenter fra 
tidligere kull Normert 

Andel 
forsinket 

i % 

 
Sum 

opptak 

 
Frafall i 

% 

Påbygginger 69 10 59 14,5 62 4,8 
Bedriftsøkonomi ÅR 36 6 30 16,7 35 14,3 

Statsvitenskap ÅR 55 6 49 10,9 52 5,8 
Fransk ÅR 109 17 92 15,6 95 3,2 

Engelsk ÅR 79 13 66 16,5 71 7,0 

Tysk ÅR 98 17 81 17,3 82 1,2 

Spansk ÅR 95 16 79 16,8 82 3,7 

SUM/gjennomsnitt 541 85 456 15,7 479 
 

4,8 
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Arkivsak-dok: 19/01972-1 Arkivkode: 411 
Saksbehandler: Inger Steiner Børresen 

Saksgang: Møtedato: 
Styret for Høgskolen i Østfold 17.12.2019 

ETABLERING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERTE 
STUDIER NOVEMBER 2018 - DESEMBER 2019  

Forslag til vedtak/innstilling 
Styret tar saken til orientering. 

Saksframstilling 
Styret for Høgskolen i Østfold orienteres herved om bidrags- og oppdragsfinansierte 
studier som er etablert i perioden november 2018 til desember 2019.  

Etablering av studier til og med 60 studiepoeng på lavere grads nivå, som er bidrags- 
og oppdragsfinansierte og avgrenset til institusjonens eksisterende fagkompetanse 
og studieportefølje, er i henhold til gjeldende bestemmelser om studieportefølje 
delegert til dekan selv. Studiene tilbys gjennom HiØ VIDERE. Med bidragsfinansierte 
studier forstås utdanning som er initiert av høyskolen selv og hvor studentene 
faktureres studieavgift. Med oppdragsfinansierte studier forstås utdanning som tilbys 
på bestilling og finansieres av oppdragsgiver. 

I tabellene under vises nye bidrags- og oppdragsfinansierte studier som er etablert i 
den angitte perioden knyttet til avdeling. Avdeling for informasjonsteknologi og 
Avdeling for ingeniørfag har ikke etablert nye bidrags- og oppdragsfinansierte studier 
i den angitte perioden. En majoritet av studiene er opprettet som oppdragsstudier. 

For en oversikt over alle studier ved HiØ VIDERE som har vært utlyst for opptak i 
2019, vises det til Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019 (saksnr. 
19/01579).   

Avdeling for lærerutdanning 

Studieprogramnavn Type 
studium 

Godkjenningsdato 
for etablering 

Etableringsdato Status 
utlysning 

Status 
igangsatt/ 
trukket 

Matematikk 1:  
1.-7.trinn. Geometri, 
måling, statistikk og 
sannsynlighet (15 stp) 

Oppdrag 13.12.2018 07.01.2019 Utlyst 2019 Igangsatt 
høst 2019 
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Norsk 1: 1.-7.trinn. 
Språk og litteratur  
(15 stp) 
 

Oppdrag 
 

13.12.2018 07.01.2019 Utlyst 2019 Igangsatt 
høst 2019 

Programmering i 
skolen 1.-10. trinn  
(15 studiepoeng) 
 

Bidrag 14.01.2019 21.01.2019 
(Justering - 
endring fra oppdrag 
til bidrag) 
 

Utlyst 2019 Trukket  
høst 2019 

Profesjonsfaglig digital 
kompetanse  
11.-13. trinn  
(30 studiepoeng) 
 

Oppdrag 
 

28.01.2019 30.01.2019 Utlyst 2019 Igangsatt 
høst 2019 

Andrespråks-
pedagogikk 1:  
11.-13. trinn  
(30 studiepoeng) 
 

Oppdrag 
 

26.02.2019 11.03.2019 Utlyst 2019 Igangsatt 
høst 2019 

 
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 
 
Studieprogramnavn Type  

studium 
Godkjenningsdato 
for etablering 

Etableringsdato Status 
utlysning 

Status  
igangsatt/ 
trukket 

Byutvikling og 
folkehelse  
(30 studiepoeng) 
 

Bidrag 18.03.2019 01.03.2019 Utlyst 2019 Trukket  
høst 2019 

 
Avdeling for helse og velferd 
 
Studieprogramnavn Type  

studium 
Godkjenningsdato 
for etablering 

Etableringsdato Status 
utlysning 

Status  
igangsatt/ 
trukket 

Brukermedvirkning, 
innovasjon og 
velferdsteknologi  
organisering  
(10 studiepoeng) 

 

Oppdrag 
 

07.03.2019 07.03.2019 Utlyst 2019 Igangsatt 
høst 2019 

Brukermedvirkning, 
innovasjon og 
velferdsteknologi  
etiske refleksjoner  
(10 studiepoeng) 
 

Bidrag 21.08.2019 27.08.2019 
(Justering - 
endring av navn) 

Utlyst 2019 Planlagt 
igangsatt  
vår 2020 
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Arkivsak-dok: 18/01711-1 Arkivkode: 
Saksbehandler: Inger Steiner Børresen 

Saksgang: Møtedato: 
Styret for Høgskolen i Østfold 20.11.2018 

ETABLERING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSSTUDIER OKTOBER 
2016-NOVEMBER 2018 

Forslag til vedtak/innstilling 
Styret tar saken til orientering. 

Saksframstilling 
Høgskolestyret orienteres herved om nye bidrags- og oppdragsfinansierte studier 
som er etablert i perioden oktober 2016  november 2018.  

Etablering av studier til og med 60 studiepoeng på lavere grads nivå, som er bidrags- 
og oppdragsfinansierte og avgrenset til institusjonens eksisterende fagkompetanse 
og studieportefølje, er i henhold til gjeldende bestemmelser om studieportefølje 
delegert til dekan selv. Studiene tilbys gjennom HiØ VIDERE.  

I tabellene under vises nye bidrags- og oppdragsstudier som er etablert i den angitte 
perioden knyttet til ansvarlig fagavdeling. Avdeling for informasjonsteknologi har ikke 
etablert nye bidrags- og oppdragsstudier i den angitte perioden. Det har heller ikke 
blitt etablert nye bidrags- og oppdragsstudier i perioden oktober-desember 2016. En 
majoritet av studiene er opprettet som oppdragsstudier. 

For en oversikt over alle HiØ VIDERE sine studier som har vært utlyst for opptak i 
2017 og 2018, vises det til Trendar i søkjarutviklinga 2018.   

Avdeling for lærerutdanning 

Studienavn Type 
studium 

Godkjenningsdato 
for etablering 

Etableringsdato Status 
utlysning 

Status 
igangsatt/ 
trukket 

Veilederutdanning for 
praksislærere i 
barnehagen (30 
studiepoeng) 

Oppdrag 23.01.2017 24.01.2017 Utlyst 2017 

Utlyst 2018 

Igangsatt 
høst 2017 

Igangsatt 
høst 2018 

Matematikk 1 for lærere 
1.-7.trinn (15 
studiepoeng) 

Oppdrag 15.02.2017 17.02.2017 Utlyst 2017 

Ikke utlyst 2018 

Igangsatt 
høst 2017 
- 

Konsekvenspædagogik 
1 (30 ECTS) 

Bidrag 02.07.2014 14.03.2017 
(Justering  

Utlyst 2017 Trukket 
høst 2017 
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endring til bidrag) Ikke utlyst 2018 - 

Matematikk for 
yrkesfaglærere 11.-13. 
trinn. Kompetanse for 
kvalitet (30 studiepoeng) 
 

Oppdrag 10.01.2018 15.01.2018 Ikke utlyst 2017 
 
Utlyst 2018 

- 
 
Igangsatt 
høst 2018 

Norsk 1 for barnehage-
/førskolelærere på 1.-7. 
trinn (15 studiepoeng) 
 

Oppdrag 10.01.2018 15.01.2018 Ikke utlyst 2017 
 
Utlyst 2018 

- 
 
Igangsatt 
høst 2018 

Matematikk 1 for 
barnehage-
/førskolelærere på 1.-7. 
trinn  (15 studiepoeng) 

Oppdrag 10.01.2018 15.01.2018 Ikke utlyst 2017 
 
Utlyst 2018 

- 
 
Igangsatt 
høst 2018 

Programmering i skolen 
1.-10. trinn. Kompetanse 
for kvalitet (15 
studiepoeng) 
 

Oppdrag 01.12.2017 15.01.2018 Ikke utlyst 2017 
 
Utlyst 2018 

- 
 
Igangsatt 
høst 2018 

Interessebasert 
kroppsøving (15 
studiepoeng) 
 

Oppdrag 13.03.2018 22.03.2018 Ikke utlyst 2017 
 
Utlyst 2018 

- 
Igangsatt 
høst 2018 

Pedagogisk metode og 
yrkesdidaktikk (15 
studiepoeng) 
 

Oppdrag 12.03.2018 04.04.2018 Ikke utlyst 2017 
 
Utlyst 2018 

- 
 
Igangsatt 
høst 2018 

Yrkesfaglig kompetanse 
i bredde og dybde (15 
studiepoeng) 
 

Oppdrag 18.09.2018 24.09.2018 Utlyst 2018 Opptak 
pågår 

 
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 
 
Studienavn Type  

studium 
Godkjenningsdato 
for etablering 

Etableringsdato Status 
utlysning 

Status  
igangsatt/ 
trukket 

Engelsk for lærere 1.-7. 
trinn (15 studiepoeng) 
 

Oppdrag 26.01.2017 17.02.2017 Ikke utlyst 2017* 
 
Ikke utlyst 2018* 

- 
 
- 

Engelsk på yrkesfag. 
Kompetanse for kvalitet 
(30 studiepoeng) 
 

Oppdrag 14.12.2017 15.01.2018 Ikke utlyst 2017 
 
Utlyst 2018 

- 
 
Igangsatt 
høst 2018 

Engelsk 1 for lærere 1-
7. trinn. Grunnleggende 
ferdigheter (15 
studiepoeng) - 
stipendordning 

Oppdrag 18.01.2018 19.01.2018 Ikke utlyst 2018* - 

Engelsk 1 for lærere 1-
7. trinn. Grunnleggende 
ferdigheter (15 
studiepoeng) - 
vikarordning 

Oppdrag 18.01.2018 19.01.2018 Ikke utlyst 2018* - 

*Studiene er etablert på oppdrag fra Follokommunene. Søknadsprosessen for disse studiene er lik som for studier 
innen Kompetanse for kvalitet; først åpnes det for innsøking gjennom Utdanningsdirektoratets søkerportal og 
deretter åpnes det for innsøking ved HiØ hvis søkergrunnlaget tilsier dette. Til disse tre studiene meldte for få 
søkere seg til Udir. og studiene ble derfor ikke åpnet for utlysning hos HiØ. 
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Avdeling for helse og velferd 
 
Studienavn Type  

studium 
Godkjenningsdato 
for etablering 

Etableringsdato Status 
utlysning 

Status  
igangsatt/ 
trukket 

Overvekt hos 
førskolebarn. Tidlig 
intervensjon rettet mot 
foreldre og barn (15 
studiepoeng) 
 

Bidrag 17.02.2017 20.02.2017 Utlyst 2017 
 
Ikke utlyst 2018 

Trukket 
høst 2017 
 

-  

Arbeidsinkludering og 
Supported Employment, 
videreutdanning (15 
studiepoeng) 
 

Oppdrag 21.06.2017 29.06.2017 Utlyst 2017 
 
 
Utlyst 2018 

Igangsatt 
høst 2017 
 
Igangsatt 
høst 2018 

Brukermedvirkning, 
innovasjon og 
velferdsteknologi - 
juridiske rammer (10 
studiepoeng) 
 

Bidrag 20.12.2017 21.12.2017 Ikke utlyst 2017 - 

Brukermedvirkning, 
innovasjon og 
velferdsteknologi (10 
studiepoeng) 
 

Oppdrag 30.08.2016 03.05.2018 
(Justering  
endring til 
oppdrag) 

Utlyst 2018 Igangsatt 
høst 2018 

Brukermedvirkning, 
innovasjon og 
velferdsteknologi - 
juridiske rammer (10 
studiepoeng) 
 

Oppdrag 27.09.2018 28.09.2018 
(Justering  
endring til 
oppdrag) 

Utlyst 2018 Trukket  
vår 2018 

 
Avdeling for ingeniørfag 
 
Studienavn Type  

studium 
Godkjenningsdato 
for etablering 

Etableringsdato Status 
utlysning 

Status  
igangsatt/ 
trukket 

Lean transformasjon (15 
studiepoeng) 
 
 

Bidrag 15.02.2017 20.02.2017 Utlyst 2017 
 
Ikke utlyst 2018 

Igangsatt 
høst 2017 
- 

Dimensjonering og 
grunnleggende 
betongteknologi for 
prefabrikkerte 
betongelementer (15 
studiepoeng) 
 

Oppdrag 06.06.2017 29.06.2017 Utlyst 2017 
 
 
Ikke utlyst 2018 

Igangsatt 
høst 2017 
 
- 

Lærende organisasjon, 
lærende systemer (15 
studiepoeng) 
 

Bidrag 20.03.2018 20.03.2018 Ikke utlyst 2017 
 
Utlyst 2018 

- 
 
Trukket 
høst 2018 
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Oversikt over videreutdanningsstudier i KFK, KFB og yrkesfaglærerløftet i regi av HIØ VIDERE 

Under er en oversikt over de studier vi har fått tildelt pr. i dag i KFK, KFB og YFL og oversikt over nye 
studier vi har søkt med søknadsfrist 5- oktober. 

Nye studier er søkt i Mercell og derfor ikke lagt inn i 360. Følgende saksgang er fulgt vedr. 
søknadsprosess på nye studier:  

Når utlysning forelå meldte undertegnede utlysningen inn til ledergruppen på LU. Etter fremlegg for 
ledergruppen med mulighet for å stille meg spørsmål, ble avgjørelse om hva LU skulle søke på 
overlatt til ledergruppen. LU v/ Dekan gav deretter undertegnede beskjed om hvilke studier de 
ønsker å søke. Undertegnede kalte så inn seksjonslederne for aktuelle seksjoner for å informere om 
utlysningen og LU sin beslutning. Seksjonslederne ble deretter utfordret på å skrive inn faglig 
dokumentasjon i søknadene, slik at HIØ VIDERE kunne sluttføre søknadene. I Seksjonenes 
dokumentasjon foreligger også oversikt over seksjonens faglige kompetanse. Kompetanseplaner vil 
ikke bli påbegynt før tildeling foreligger (beslutninger fra Udir i uke 44 og deretter må studieplaner 
utvikles og publiseres innen 1. febr. 2019). 

Studienavn Omfang Tildelingsperiode Kommentar 
KFK 
Engelsk 1, 1-7 trinn 2X 15 stp 5 år. Til og med 

2020/2021 
Ny utlysning i 2019/2020 for 
evt. 5 nye år etter 2020/2021 

Engelsk 1. 5-10 trinn 2X 15 stp 5 år. Til og med 
2020/2021 

Ny utlysning i 2019/2020 for 
evt. 5 nye år etter 2020/2021 

Engelsk 2, 1-7 trinn 2X 15 stp 5 år. Til og med 
2020/2021 

Ny utlysning i 2019/2020 for 
evt. 5 nye år etter 2020/2021 

Engelsk 2, 5-10 trinn 2X 15 stp 5 år. Til og med 
2020/2021 

Ny utlysning i 2019/2020 for 
evt. 5 nye år etter 2020/2021 

Engelsk for yrkesfag 
regional ordning Østfold 
fylkeskommune 

30 stp. Inngått avtale for 
2018/2019 

Foreligger intensjonsavtale 
om samarbeid t.om. 
2020/2021 men faginnretning 
for 2019/2020 er ikke avtalt 
foreløpig 

Matematikk 1, 1-7 2x 15 stp 5 år. Til og med 
2020/2021 

Ny utlysning i 2019/2020 for 
evt. 5 nye år etter 2020/2021 

Matematikk 1, 5-10 2x15 stp 5 år. Til og med 
2020/2021 

Ny utlysning i 2019/2020 for 
evt. 5 nye år etter 2020/2021 

Matematikk 2, 5-10 2x15 stp 5 år. Til og med 
2020/2021 

Ny utlysning i 2019/2020 for 
evt. 5 nye år etter 2020/2021 

Matematikk 1, 1-7  
Regional ordning Fr.stad 
og Sarp 

15 stp Inngått muntlig 
avtale om 
videreføring 

NB! Skal omhandle de 15 stp. 
som ikke gjennomføres i 
2018/2019 

Matematikk for 
yrkesfaglærere 1 P 
Regional ordning for 
Østfold fylkeskommune 

30 stp Inngått avtale for 
2018/2019 

Foreligger intensjonsavtale 
om samarbeid t.om. 
2020/2021 men faginnretning 
for 2019/2020 er ikke avtalt 
foreløpig 
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Regning som gr.l. 
ferdighet 1, 1-7 

2x 15 stp Tildelt til og med 
2019/2020 

NB! Ble avlyst i år pga. få 
søkere. Trolig få søkere i 
2019/2020 også 

Regning som gr.l. 
ferdighet 1, 5-10 

2x 15 stp Tildelt til og med 
2019/2020 

NB! Ble avlyst i år pga. få 
søkere. Trolig få søkere i 
2019/2020 også 

Norsk 2, 1-7 trinn 2x 15 stp 5 år. Til og med 
2020/2021 

Ny utlysning i 2019/2020 for 
evt. 5 nye år etter 2020/2021 

Norsk 2, 5-10 trinn  2x15 stp 5 år. Til og med 
2020/2021 

Ny utlysning i 2019/2020 for 
evt. 5 nye år etter 2020/2021 

Lesing som gr. Ferdighet 
1, 5-10  

2x15 stp Tildelt til og med 
2019/2020 

Trolig få søkere i 2019/2020.  

Lesing som gr. Ferdighet 
2, 5-10 

2x 15 stp. Tildelt til og med 
2019/2020 

NB! Ble avlyst i år pga. få 
søkere. Trolig få søkere i 
2019/2020 også 

Norsk 1. 1-7 trinn 
Regional ordning Fr.stad 
og Sarp 

15 stp. Inngått muntlig 
avtale om 
videreføring 

NB! Skal omhandle de 15 stp. 
som ikke gjennomføres i 
2018/2019 

Programmerings-MOOC 15 stp. Tildelt for 
2018/2019. VI har 
søkt om tre nye år 

Jfr. nye studier i KFK 

Andrespråkspedagogikk 2x 15 stp. Kun for ett og ett 
år 

KD har enda ikke besluttet 
om dette skal videreføres i 
2019/2020 

Nye studier søkt i KFK    
Kunst og håndverk 1, 1-
10 trinn 

2x 15 stp. Vi søker om 
perioden 
2019/2020- 
2021/2022  

Valg av tilbyder gjøres av Udir 
i uke 46 

Kroppsøving 1, 1-10 trinn 2x 15 stp. Vi søker om 
perioden 
2019/2020- 
2021/2022 

Valg av tilbyder gjøres av Udir 
i uke 46 

Musikk 1, 1-10 trinn 2 x 15 stp. Vi søker om 
perioden 
2019/2020- 
2021/2022 

Valg av tilbyder gjøres av Udir 
i uke 46 

Naturfag 1, 1-7 trinn 2x 15 stp. Vi søker om 
perioden 
2019/2020- 
2021/2022 

Valg av tilbyder gjøres av Udir 
i uke 46 

Spesialpedagogikk 1 2x 15 stp. eller 
30 stp? 

Vi søker om 
perioden 
2019/2020- 
2021/2022 

Valg av tilbyder gjøres av Udir 
i uke 46 

Programmerings-MOOC 15 stp. Se over Se over 
Lærerspesialistutdanning 
i spesialpedagogikk 

2x 30 stp. eller 
60 stp? 

Vi søker om 
perioden 
2019/2020- 
2021/2022 

Valg av tilbyder gjøres av Udir 
i uke 46 
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PFDK MOOC for vg.skole 3 x 15 stp HIØ har fått 
henvendelse fra 
Udir på om vi kan 
levere dette for 
inntil 300 lærere i 
2019/2020 

Dekan Lu fatter beslutning i 
uke 42. Utviklingsmidler for 
studiet vil i så fall gå direkte 
fra Udir til LU og dermed vil 
også alt studieplanarbeid 
ligge på LU. HIØ VIDERE 
involveres på drift av studiet. 

KFB    

Naturfag og matematikk 
i barnehagen 

2 x 15 stp. Foreløpig tildelt ut 
2019/2020 

 

Veiledning for 
praksislærere i bhg. 

30 stp. Foreløpig tildelt ut 
2019/2020 

 

YFL- 
Yrkesfaglærerløftet 

   

Yrkesfaglig kompetanse i 
bredde og dybde 

15 stp. Tildelt for vår 2019 
med mulighet for 
opsjon i 2020 

Søknadsfrist 14.11.81 
Avventer beslutning om vi 
skal søke, fra Dekan 

Yrkeskompetanse og 
pedagogiske metoder 

15 stp. Tildelt for høst 
2018, med 
mulighet for 
opsjon høst 2019 

Søknadsfrist 14.11.81 
Avventer beslutning om vi 
skal søke, fra Dekan 

 

 

Halden, 10.10.2018 

 

Morten Skaug 

Leder HIØ VIDERE 
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