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Generelt om nummerering av vedlegg i alle dokumenter:  
I studieprogrammets dokumentasjon er vedleggene nummerert fra 1 og deretter løpende nummerering. 
I institusjonsdokumentet er vedleggene nummerert tresifret, der første siffer henviser til kapittelnummer i 
dokumentet. Vedleggene i kapittel 1 begynner med 101, i kapittel 2 med 201, osv.  

1. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (2)  
Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonen skal gjennom 
kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter. 

1.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon 

Akademi for scenekunst er, til forskjell fra høgskolens øvrige fem fagavdelinger, organisert som en 
seksjon. Akademiet tilbyr flere kunstutdanninger, der alle har engelsk som undervisningsspråk og 
hvor det er et internasjonalt arbeids- og læringsmiljø. Akademiet har todelt ledelse, med én 
administrativ avdelingsleder og to kunstneriske ledere for henholdsvis scenografi og 
skuespill/performance (vedlegg 1-3), i tillegg til en studieleder. Studielederfunksjonen er 
organisert ulikt fra høgskolens øvrige fagavdelinger ettersom studieleder er knyttet opp mot den 
administrative ledelsen med fokus på studieplanutvikling og studieadministrativ oppfølging 
(vedlegg 4). Det er kunstnerisk leder i scenografi som er studieprogramansvarlig for 
masterstudiet. Ansvaret for kvalitet i studieprogrammet er tillagt både faglig og administrativ 
ledelse.  
 
Akademiet er organisert med eget seksjonsstyre, og styrets mandat fremkommer av høgskolens 
delegasjonsreglementet (vedlegg 506). Seksjonsstyret er sammensatt av to ansatte, to studenter, 
samt én kunstnerisk leder som er leder for styret (vedlegg 5-6). Avdelingsleder er sekretær for 
seksjonsstyret. Aktivitetsplan utarbeides årlig og vedtas av seksjonsstyret (vedlegg 7-8). 
 
Akademiet er en liten virksomhet med tett daglig kontakt mellom studenter og undervisere, 
kunstnerisk ledelse og teknisk/administrativ stab, noe som gir gode muligheter for umiddelbarhet 
og raske beslutninger og tiltak. All undervisning er obligatorisk både for bachelor- og 
masterstudenter, noe som gir en stor kontaktflate mellom studenter og undervisere. Dette 
oppfatter akademiet som en kvalitet i seg selv. Mye av den daglige kommunikasjonen er av 
uformell karakter. Det påhviler i stor grad både ansatte og studenter å sørge for at ulike 
temaer/problemstillinger får den nødvendige formelle behandling temaet/problemstillingen 
fordrer. Akademiet har utviklet en møtestruktur (vedlegg 9) med regelmessige møtepunkter med 
studenter og ansatte, som bidrar til å bygge kvalitetskultur gjennom bevisstgjøring, åpenhet og 
ansvar. Våren 2020 etableres også et programutvalg, i henhold til høgskolens reviderte 
kvalitetssystem. Studieleder representerer akademiet i høgskolens utdanningskvalitetsutvalg 
(UKU) og rapporterer tilbake til akademiets ledelse. 
 
I kraft av sin størrelse og kunstfagenes egenart har akademiet hatt behov for å gjøre enkelte 
justeringer og tilpasninger til høgskolens reviderte kvalitetssystem for utdanning (vedlegg 10-11). 
Ansatte ved akademiet er i personalmøte høsten 2019 gitt en gjennomgang av tilpasninger til 
høgskolens kvalitetssystem for Akademi for scenekunst (vedlegg 12).  
 
Som del av akademiets daglige og løpende arbeid med kvalitet i studiene og for å fremme 
kvalitetskultur, utarbeides og oppdateres hvert studieår kontaktlister for studentene (vedlegg 13), 
og kontrakter med studentene (vedlegg 14).  
 
I 2017 nominerte akademiet kunstnerisk leder for scenografi til høgskolens 
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utdanningskvalitetspris, og professor Serge von Arx for mottok prisen for sitt nyskapende arbeid 
og bidrag til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten i masterstudiet (vedlegg 15 og 16).  

1.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 1 Utlysningstekst kunstnerisk leder i scenografi 
Vedlegg 2 Utlysningstekst kunstnerisk leder i skuespill og performance 
Vedlegg 3 Stillingsbeskrivelse for avdelingsleder ved Akademi for scenekunst 
Vedlegg 4 Organisasjonsstruktur ved Akademi for scenekunst 
Vedlegg 5 Seksjonsstyrets sammensetning 2017-2021 
Vedlegg 6 Studentrepresentanter valgt til seksjonsstyret 
Vedlegg 7 Saksfremstilling seksjonsstyret februar 2019 – Aktivitetsplan 
Vedlegg 8 Aktivitetsplan 2019 for Akademi for scenekunst 
Vedlegg 9 Møtestruktur ved Akademi for scenekunst 
Vedlegg 10 Kvalitetssystem for utdanning ved Akademi for scenekunst 
Vedlegg 11 Kvalitetssystem – rapportering 
Vedlegg 12 Referat fra personalmøte – informasjon om revidert kvalitetssystem oktober 2019  
Vedlegg 13 Kontaktliste ved Akademi for scenekunst – studieåret 2019-2020 
Vedlegg 14 Studentkontrakt MA Scenography – studieåret 2019-2020 
Vedlegg 15 Utdanningskvalitetsprisen 2017 – diplom 
Vedlegg 16 Utdanningskvalitetsprisen 2017 – tildelingsomtale 
 
Vedlegg 506 Delegasjonsreglement for Høgskolen i Østfold 
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2. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (3) 
Institusjonen skal ha ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift 
om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-4 og kapittel 2 i 
denne forskrift. 

2.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon 

Master in Scenography ble akkreditert av NOKUT i september 2013. Det gjennomføres opptak 
hvert annet år og første kull startet i januar 2015. Studieplanen gjennomgås og revideres 
regelmessig som en del av forarbeidet til opptak av nytt kull. Revisjon foretas gjennom møter 
mellom kunstnerisk leder, fagansatte på programmet og studieleder, og i tett samarbeid med 
studiedirektøren og i tråd med høgskolens bestemmelser for studieplanrevisjon (vedlegg 405). 
Endringer i NOKUT-akkrediterte studier, slik som Master in Scenography, er ivaretatt i de aktuelle 
bestemmelsene. Referat fra statusmøte mellom akademiet og studiedirektøren viser endringer i 
studieplanen og hvem som følger opp hva (vedlegg 17). Endelige revisjoner med faglige 
begrunnelser foreligger i en studieplanrevisjonsrapport (vedlegg 18).  
 
Periodisk programevaluering skal gjennomføres for masterstudiet våren 2020 (vedlegg 303). Det er 
oppnevnt et panel og innkalt til første møte. Evalueringen skal være gjennomført innen mai 2020 
(vedlegg 19-20). Fra akademiets side er det foreslått at man skal legge vekt på faglig organisering 
og studiets relevans, men i henhold til mandatet kan panelet i tillegg evaluere områder de mener 
er av særlig betydning for utdanningskvaliteten på det aktuelle studieprogrammet (vedlegg 302). 
 
Ved akademiet er det gjort noen nødvendige tilpasninger til kvalitetssystemet, og emne- og 
studieprogramrapporter er slått sammen i en semesterrapport som utarbeides for hvert 
studieprogram etter hvert semester (vedlegg 21 og 22). Semesteret evalueres i tillegg med 
administrativt og produksjonsteknisk personale, da disse er sentrale for ivaretakelse og utvikling 
av læringsmiljøet knyttet til scenekunstproduksjoner (vedlegg 23). Det utarbeides også en 
kvalitetsrapport ved akademiet som gir en beskrivelse av det samlede arbeidet ved akademiet 
knyttet til utdanningskvalitet (vedlegg 24). 
 
I juni 2019 hadde høgskolestyret en strategisk gjennomgang av alle masterstudiene (vedlegg 904). 
Akademiet hadde i forkant utarbeidet en egenvurdering knyttet til de to masterstudiene i sin 
portefølje (vedlegg 25). Egenvurderingen gir en beskrivelse av de sentrale elementene knyttet til 
kvalitetskontroll og viser hvordan kravene i studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften er 
oppfylt. 
 
I 2015 gjennomførte høgskolen en kompetansekartlegging av både bachelor- og masterstudier 
(vedlegg 606) der akademiet gjorde rede for bl.a. ansatte i ulike stillingskategorier, ansattes FoU-
tid og sentrale emner i studiet (vedlegg 26). Første kull i Master in Scenography var på dette 
tidspunktet kun ferdig med sitt første av i alt fire semestre. 
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2.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

 
Vedlegg 17 Referat fra statusmøte høsten 2019 
Vedlegg 18 Studieplanrevisjonsrapport høsten 2019 – MA Scenography  
Vedlegg 19 Periodisk programevaluering Master in Scenography vår 2020 
Vedlegg 20 Periodisk programevaluering - first meeting – evaluation committee 
Vedlegg 21 Mal for semesterrapport for Akademi for scenekunst 
Vedlegg 22 Semesterrapport høst 2019 – MA Scenography 
Vedlegg 23 Semesterrapport tekn prod – referat fra ledermøte desember 2019 
Vedlegg 24 Kvalitetsrapport 2019 for Akademi for scenekunst 
Vedlegg 25 Egenvurdering MA Scenography vår 2019 – strategisk vurdering 
Vedlegg 26 Kompetansekartlegging 2015 – respons fra Akademi for scenekunst 
 
Vedlegg 302 Mandat for periodisk programevaluering 
Vedlegg 303 Syklus for periodisk programevaluering 2017-2022 
Vedlegg 405 Bestemmelser om studieplanrevisjon ved Høgskolen i Østfold 
Vedlegg 606 Kompetansekartlegging av bachelor- og masterstudier 2015 
Vedlegg 904 Innkalling og agenda styreseminar 20.06.2019 
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3. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (4) 
Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle 
studietilbud. 

3.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon  

Ettersom akademiet er en relativt liten enhet er den daglige, uformelle og åpne kontakten med 
studentene i deres hverdag og faglige utvikling av vesentlig betydning. Dette er også i tråd med 
fagområdenes kunstfaglige egenart. For å opprettholde et høyt internasjonalt nivå, benytter 
akademiet seg av en lang rekke gjestende internasjonalt anerkjente kunstnere i sin forskning og 
undervisning, i tillegg til sin faste stab. Kontakt og samtaler mellom kunstneriske ledere og 
eksternt internasjonalt faglig nettverk fungerer godt som informasjonskanaler for vurdering av 
egen praksis og kvalitet. Dette er imidlertid udokumenterte kanaler, og akademiet forventer at 
både studenter og stab bringer videre temaer/problemstillinger som fordrer tiltak, via de kanaler 
akademiet anser som systematisk innhenting av informasjon. Mer formelle kanaler er klassemøter, 
plenumsmøter, lærermøter, personalmøter, personalseminarer og ledermøter (vedlegg 10), 
Learning Environment Survey (vedlegg 27) og Optional Confidential Feedback (vedlegg 28).  
 
Akademiet gjennomfører periodiske programevalueringer, der evaluering av Master in 
Scenography skal gjennomføres våren 2020, som omtalt i kapittel 2. 
 
Basert på den enkelte students fokusområde for eget masterprosjekt kurateres semestrene for 
hvert enkelt kull innenfor rammene i studieplanen (vedlegg 29). Det organiseres workshops 
(vedlegg 30), som er en viktig undervisnings- og læringsform i studiet, og hver workshop evalueres 
av både studentene, underviser og programansvarlig for en gjennomgang av studentenes faglige 
progresjon, studentenes faglige utbytte og studentenes tilbakemeldinger. Det er også mulig å gi en 
skriftlig tilbakemelding for alle involverte. Programansvarlig kvitterer for gjennomført evaluering 
(vedlegg 31). 
 
Akademiet anser kontakten med eksternt faglig nettverk og samarbeid med eksterne institusjoner 
som en viktig del av arbeidet med utdanningskvalitet (vedlegg 32-34). Her inngår både videreføring 
av samarbeidskontrakter med sentrale norske og internasjonale kulturinstitusjoner og vurderinger 
av søknader til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) (vedlegg 35 og 36). I akademiets 
terminologi ansees dette som fagfellevurdering.  
 
Studiebarometeret er ikke en reell kilde for studieprogrammet ved vurdering av 
utdanningskvaliteten pga. lavt studenttall. Til gjengjeld gjennomfører akademiet en egen 
læringsmiljøundersøkelse som inkluderer mange av de samme spørsmålene (vedlegg 37). I tillegg 
er det fra høsten 2019 innført en mulighet for studentene til å gi en anonym feedback til 
kunstnerisk ledelse (vedlegg 28). 
 
Startkompetanse for studentene sikres gjennom opptakskriterier, opptaksprøver og forskrift om 
opptak til studier ved Høgskolen i Østfold (vedlegg 38-40). Opptaksprøver vurderes av opptaksjury 
og opptakskomiteen godkjenner endelig innstilling. I opptakene benyttes vurderingsskjemaer som 
grunnlag for dokumentasjon og kontroll (vedlegg 41 og 42). 
 
Akademiet fører fortløpende statistikk på søkerutvikling, opptaks-/møtt-tall samt gjennomføring 
av studiet (vedlegg 43 og 44). 
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3.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 10 Møtestruktur ved Akademi for scenekunst 
Vedlegg 27 Learning Environment Survey (LES) høst 2019 – resultater 
Vedlegg 28 Optional Confidential Feedback - mal 
Vedlegg 29 Overordnet semesterplan vår 2019 – MASC3 
Vedlegg 30 Workshop Teatro della Pergola – innholdsbeskrivelse vår 2019 
Vedlegg 31 Workshopevaluering vår 2016 – kvittering for gjennomføring  
Vedlegg 32 Samarbeidsavtale med Trøndelag teater – august 2014 
Vedlegg 33 Intensjonsavtale med Vitensparken – juni 2018 
Vedlegg 34 Samarbeidsavtale med Norsk teknisk museum – juni 2014 
Vedlegg 35 PKU expert assessment Blind Spot 
Vedlegg 36 PKU expert assessment Material Strategies 
Vedlegg 37 Learning Environment Survey – mal 
Vedlegg 38 Agenda ledermøte om opptak – august 2019 
Vedlegg 39 Konklusjon ledermøte om opptak – august 2019 
Vedlegg 40 Opptakskomite og opptaksjury 2020 
Vedlegg 41 Vurderingskriterier for første prøve opptak til MA Scenography 
Vedlegg 42 Vurderingskriterier for andre prøve opptak til MA Scenography 
Vedlegg 43 Utvikling søkertall – gjennomstrømming 
Vedlegg 44 Studenttall MA Scenography – strategisk vurdering vår 2019 
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4. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (5) 
Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt 
sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid. 

4.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon  

Akademiets kvalitetsrapport fra november 2019 konkluderte med at det må iverksettes fire tiltak 
(vedlegg 24), der ett av tiltakene var utvikling av mal for semesterrapport (vedlegg 21) som nå er 
tatt i bruk (vedlegg 22). Rapporten vil, sammen med semesteroppsummering fra teknisk-
administrativt personale (vedlegg 23), bli behandlet i akademiets ledermøte for å iverksette 
eventuelle tiltak. Det samme gjelder for resultatene av læringsmiljøundersøkelsen (vedlegg 27). 
Statusrapport knyttet til fjorårets aktivitetsplan (vedlegg 45) vil bli gjennomgått av akademiets 
ledelse, og aktuelle saker vil legges til grunn for arbeidet med aktivitetsplan for 2020. På denne 
måten jobber akademiet kontinuerlig med kvalitetsutvikling.  
 
Resultater fra læringsmiljøundersøkelsen blir behandlet i akademiets ledermøte (vedlegg 46), og 
ledelsens konklusjoner blir kommunisert til studentene i plenumsmøte (vedlegg 47). Våren 2018 
ble det uttrykt et sterkt ønske fra studenthold om at ledelsen ved akademiet offentlig skulle 
uttrykke sin holdning til #meetoo-saken. Saken ble tatt opp i klassemøte med kunstnerisk ledelse 
og i etterkant diskutert i ledermøte mars 2019 (vedlegg 48) og konkludert med en uttalelse fra 
ledergruppen (vedlegg 49 og 50). 
 
I forbindelse med forrige masterkulls arbeid med masterprosjekt kom det fram i både klassemøte 
og lærermøte at det var nødvendig å utarbeide en veiledning for innhold i den kritiske refleksjonen 
som skulle leveres som en del av masteroppgaven. En slik veiledning ble utarbeidet i etterkant av 
dette (vedlegg 51). Det utarbeides også sensorveiledninger med utfyllende opplysninger om 
studiet i forbindelse med sluttvurderingen for eksterne sensorer (vedlegg 52). 
 
Akademiets alumniordning ble formelt etablert i 2018 (vedlegg 53 og 54). Hensikten er å 
formalisere det nettverksarbeidet som har pågått gjennom mange år blant uteksaminerte 
studenter, og finne formelle og uformelle møtepunkter mellom nye og gamle studenter. 
Akademiet har god oversikt over uteksaminerte studenters videre arbeidsprosesser, på tross av at 
dette er et arbeidsmarked som benytter seg av kortere engasjement framfor ansettelse. Akademiet 
har de senere år også økt antallet engasjementer for tidligere studenter til undervisning ved 
akademiet som et bidrag til å sikre relevansen i studiet. 
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4.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 21 Mal for semesterrapport for Akademi for scenekunst 
Vedlegg 22 Semesterrapport høst 2019 – MA Scenography 
Vedlegg 23 Semesterrapport tekn prod – referat fra ledermøte desember 2019 
Vedlegg 24 Kvalitetsrapport 2019 for Akademi for scenekunst 
Vedlegg 27 Learning Environment Servey (LES) høst 2019 - resultater 
Vedlegg 45 Status vedtatt aktivitetsplan 2019 november 2019  
Vedlegg 46 EVA 3 – innkalling ledermøte januar 2019 
Vedlegg 47 EVA 3 – plenumsmøte med studenter mars 2019 
Vedlegg 48 Behandling statement metoo – innkalling ledermøte mars 2018 
Vedlegg 49 Behandling statement metoo – referat ledermøte mars 2018 
Vedlegg 50 Ledelsens etiske erklæring metoo 
Vedlegg 51 Critical Reflection Guideline 
Vedlegg 52 Sensorveiledning ved sluttvurdering 
Vedlegg 53 Alumni – intensjonserklæring desember 2018 
Vedlegg 54 Alumniordning – organisering og sammensetning – protokoll desember 2018 
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5. Vedlegg 
 
Alle dokumenter det er referert til i leseveiledninger og vedleggslister ovenfor finnes vedlagt i 
løpende nummerrekkefølge fra og med neste side. Starten på hvert vedlegg er merket med 
vedleggsnummer i øvre høyre hjørne. 
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