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Til deg som skal delta i tilsynsbesøket 13.-15. oktober 2020 

Informasjon om NOKUTs tilsyn med kvalitetsarbeidet ved HiØ  
 
Hvorfor er HiØ under tilsyn fra NOKUT? 

• Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) har ansvar for å føre tilsyn med det 
systematiske kvalitetsarbeidet ved alle norske institusjoner som tilbyr høyere utdanning. 
Det skal ikke gå mer enn åtte år mellom hvert tilsyn ved den enkelte institusjon. Høsten 
2020 skal NOKUT igjen føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved HiØ.  

• Kvalitetsarbeid forstås som institusjonens systematiske arbeid for å sikre og utvikle 
kvaliteten i egne studietilbud, gjennom et system for kvalitetssikring. Grunnlaget for 
tilsynet er universitets- og høyskoleloven § 1-6, Kunnskapsdepartementets 
studiekvalitetsforskrift § 2-1 og 2-2, og NOKUTs studietilsynsforskrift § 4-1. NOKUTs 
periodiske tilsyn skal kontrollere at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid oppfyller 
kravene i gjeldende lov og forskrifter, og stimulere til videreutvikling utover disse kravene. 

Hvordan gjennomføres et tilsyn? 
• NOKUT har bedt om omfattende skriftlig dokumentasjon som belyser hvordan HiØ fyller 

gjeldende krav til systematisk kvalitetsarbeid. HiØ sendte innen fristen 31.januar 2020 inn 
over 2800 sider med dokumentasjon på kvalitetsarbeidet på institusjonsnivå med et utvalg 
av institusjonens styrende dokumenter i kvalitetsarbeidet, samt dokumenterte rutiner og 
praksis for hvordan institusjonen systematisk arbeider for forbedring og utvikling ved noen 
utvalgte studieprogram.  

• Som del av tilsynet skal det gjennomføres et tilsynsbesøk ved institusjonen, som vil gå over 
tre dager, fra tirsdag 13. til torsdag 15. oktober. Av smittevernhensyn gjennomføres 
besøket digitalt i Zoom. I løpet av besøket vil NOKUT gjennomføre møter med blant annet 
institusjonens øverste ledelse, representanter fra styret, studenter med og uten tillitsverv, 
og andre personer som har sentrale roller i institusjonens kvalitetsarbeid. 

• NOKUT har oppnevnt en sakkyndig komité som skal vurdere både den skriftlige 
dokumentasjonen og gjennomføre møter med representanter fra institusjonen under 
tilsynsbesøket. Komiteen har følgende medlemmer: 

o Harald Walderhaug, dekan ved Universitetet i Bergen (komitéleder) 
o Ellen Aslaksen, dekan ved Kunsthøgskolen i Oslo 
o Inger Askehave, prorektor for utdanning Aalborg universitet 
o Aurora Skagen, student ved universitetet i Tromsø. 

Hva er oppgavene til sakkyndig komité? 
• Komiteen har før tilsynsbesøket lest gjennom den innsendte dokumentasjonen. Denne 

dokumentasjonen er hovedgrunnlaget for deres vurdering, og den muntlige informasjonen 
som fremkommer under tilsynsbesøket vil være en supplerende kilde.  

• I møtene under tilsynsbesøket ønsker komiteen blant annet høre hvordan ting gjøres i 
praksis i det daglige arbeidet ved høgskolen – altså om vi praktiserer arbeidet slik som vi 
har beskrevet i den skriftlige dokumentasjonen. Møtene med sakkyndig komité kan handle 
både om konkrete forhold du opplever i det daglige som student/ansatt/ekstern og det 
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mer samlede inntrykket du har. Det kan også komme mer overordnede spørsmål av typen: 
Hvordan henger kvalitetsarbeidet i høgskolen sammen med høgskolens strategi og verdier? 
eller Hvordan opplever du at det er en gjennomgående kvalitetskultur i høgskolen? 

Hvilke studieprogram er valgt ut? 
• NOKUT har valgt ut fire studietilbud som skal belyse det studienære kvalitetsarbeidet ved 

HiØ. Det er likevel kvalitetsarbeidet rundt studietilbudene samlet sett som vurderes opp 
mot kravene til systematisk kvalitetsarbeid, ikke hvert enkelt studietilbud. Følgende 
studieprogram er valgt ut:  

o Bachelorstudium i ingeniørfag – data, studiested Halden 
o Bachelorstudium i barnevern, studiested Fredrikstad  
o Master in Scenography, studiested Fredrikstad 
o Masterstudium i organisasjon og ledelse, studiested Halden 

• Mange av representantene som skal møte komiteen har en tilknytning til de fire utvalgte 
studieprogrammene, slik som studenter, emneansvarlige, studieprogramansvarlige, 
studieledere og dekaner.    

Hvordan kan jeg forberede meg? 
• Gjør deg kjent med høgskolens kvalitetssystem for utdanning, særlig det som angår deg 

som student eller ansatt.   
• Gjør deg kjent med tilsynsdokumentasjonen som er sendt inn, særlig den som angår ditt 

studieprogram. (Leseveiledningene er overkommelige, men se også på vedleggene selv om 
disse utgjør mye tekst). 

• Tenk gjennom hvordan kvalitetsarbeidet gjøres der du er i høgskolen eller i de delene du 
har kontakt med. Hvis du konkluderer med at det er forhold som ikke fungerer så bra som 
det burde, er det fint om du gjør deg opp en mening om hva som må til for å forbedre dette 
akkurat dette. Kontinuerlig forbedring er et viktig grunnprinsipp i kvalitetsarbeidet i 
høgskolen og kvalitetsarbeid sikter mot å avdekke og erkjenne svakheter og iverksette 
forbedringer av disse. 

Hvordan deltar jeg i tilsynsbesøket? 
• NOKUT vil være digitalt vertskap, og stå for det tekniske rundt de digitale møtene. HiØ har 

ansvar for å tilrettelegge for at studenter/ansatte/eksterne er utstyrt med PC og annet 
utstyr (slik som kamera og mikrofon) som er nødvendig for å kunne delta i samtalene.  

• Du bestemmer selv hvor du befinner deg fysisk under tilsynsbesøket så lenge du har 
tilgang til en PC og har internettdekning. Dersom du blir forhindret fra å delta er det svært 
viktig at du gir beskjed til HiØ om dette så snart som mulig slik at vi får varslet din vara.   

• Har du spørsmål eller innspill? Ta kontakt seniorrådgiver Hedvig Maria Bergem, enten på e-
post hedvig.m.bergem@hiof.no eller telefon 69 60 88 62/920 35 484.  Du kan også kontakte 
seniorkonsulent Hege Marie Gundersen på e-post hege.m.gundersen@hiof.no eller telefon 
69 60 83 76.   

https://www.hiof.no/om/utdanningskvalitet/tilsyn/index.html
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