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Studentuttalelse til periodisk tilsyn med Høgskolen i Østfolds systematiske kvalitetsarbeid 

NOKUT fører jevnlig tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved alle høyere utdanningsinstitusjoner, og 

skal våren 2020 føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Østfold. I den forbindelse inviterer vi dere 

som høgskolens øverste studentdemokrati (heretter kalt studentorganet) til å komme med en skriftlig uttalelse til 

NOKUT om studentorganets perspektiv på kvalitetsarbeidet. 

 

Om tilsyn med kvalitetsarbeidet 

Tilsynet skal kontrollere at det systematiske kvalitetsarbeidet ved institusjonen tilfredsstiller kravene i 

universitet- og høyskoleloven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften. NOKUT vil oppnevne en 

sakkyndig komité som skal vurdere om kvalitetsarbeidet er tilfredsstillende, eller om det har enkelte mangler 

eller vesentlige mangler. Vurderingene gjøres på bakgrunn av dokumentasjon fra Høgskolen i Østfold og 

intervjuer med personer som har ansvar i institusjonens kvalitetsarbeid. Komiteen skriver sin vurdering i en 

rapport som danner grunnlag for vedtak i NOKUTs styre.  

Om studentuttalelsen 

NOKUT ønsker en uttalelse om studentorganets perspektiver på Høgskolen i Østfolds kvalitetsarbeid. Uttalelsen 

må være forankret i studentorganet som helhet, og skal ikke ta for seg enkeltsaker. NOKUT kan bruke 

studentuttalelsen til å bekrefte opplysninger i den skriftlige dokumentasjonen fra institusjonen, og uttalelsen kan 

også bli et utgangspunkt for samtaler under institusjonsbesøket. Vi understreker at det er frivillig for 

studentorganet å gi en uttalelse til tilsynet, men ved å gi en slik uttalelse får dere mulighet til å belyse 

kvalitetsarbeidet fra et studentperspektiv.  

Praktisk informasjon 

Vi ønsker at uttalelsen følger vedlagte mal. Vennligst benytt standard skriftformat.  

Uttalelsen skal sendes til postmottak@nokut.no, med kopi til froydis.maurtvedt@nokut.no innen 31. januar 

2020.  

 

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter som NOKUT mottar som hovedregel er offentlige jf. 

offentlighetsloven § 3, og at studentuttalelsen vil bli publisert på NOKUTs offentlige postjournal. Det er derfor 

viktig at uttalelsen ikke inneholder noen taushetsbelagte opplysninger eller sensitive personopplysninger. 
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Dersom uttalelsen likevel inneholder opplysninger som dere mener må unntas fra offentligheten, må dere vise til 

den rettslige begrunnelsen for dette når uttalelsen sendes til NOKUT. Det er kun enkeltopplysninger som i så 

fall kan unntas, og ikke hele dokumentet. NOKUT vil gjøre en selvstendig vurdering av begrunnelsen og kan ha 

plikt til å gi merinnsyn selv om det foreligger et rettslig grunnlag for å unnta opplysningene fra offentligheten, 

jf. offl. § 11. 

Vi ber om at dere sender en bekreftelse på at dere har mottatt dette brevet til Aslaug Louise Slette på epost 

aslaug.louise.slette@nokut.no. Aslaug Louise Slette kan også gjerne kontaktes per e-post eller telefon 22 53 05 

43 dersom dere har spørsmål knyttet til saken. Hvis dere ikke ønsker å sende en studentuttalelse til tilsynet, ber 

vi om at dere gir beskjed om dette til saksbehandler. 

 

Med vennlig hilsen 
 

 

Hege Brodahl 
seksjonssjef      Aslaug Louise Slette 

       seniorrådgiver 

  
         

 

Vedlegg:  

Mal for innsending av studentuttalelse   

1. Forside med studentorganets navn   

2. Kort informasjon om studentorganet (størrelse, struktur etc.) (ca. 1 side) 

3. Studentenes generelle synspunkter på kvalitetsarbeidet ved institusjonen (ca. 1 side)  

4. Studentenes deltagelse i kvalitetsarbeidet (ca. 1 side)  

5. Studentenes tilgang på informasjon om resultater fra kvalitetsarbeidet (ca. 1 side) 

6. Studentenes opplevelse av medvirkning i kvalitetsarbeidet (ca. 1 side)  
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