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Forslag til sakkyndige – Periodisk tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved 
Høyskolen i Østfold 

Vi viser til varsel om tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet, som NOKUT sendte ut 12. april 2019.  

  
Forslag til sakkyndig komité 
NOKUT foreslår følgende sakkyndige til å vurdere kvalitetsarbeidet ved Høyskolen i Østfold:  

• Harald Walderhaug, dekan ved Universitetet i Bergen (komitéleder) 

Walderhaug er professor i geodynamikk ved Universitetet i Bergen, og har siden 2013 vært visedekan 

for utdanning ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet ved UiB. 

I perioden 2003 til 2012 var han undervisningsleder ved Institutt for geovitenskap. Walderhaug var 

sakkyndig komitéleder for NOKUTs tilsyn med kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Sørøst-Norge våren 
2019.   

 

• Ellen Aslaksen, dekan ved Kunsthøgskolen i Oslo  

Aslaksen er utdannet antropolog fra Universitetet i Oslo, med mangeårig erfaring som forskningsleder i 
Norsk Kulturråd med ansvar for FoU-seksjonen. Aslaksen har i perioden 2015-2019 vært dekan ved 

Avdeling for kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo, hvor hun har hatt spesielt fokus på å sikre 

kvalitet i ph.d.-programmet ved høgskolen.  
 

• Inger Askehave, prorektor for utdanning Aalborg universitet 

Askehave er professor i profesjonell kommunikasjon, og har siden 2010 vært prorektor for utdanning 

ved Aalborg universitet. Fra 2006 til 2009 var hun instituttleder ved Institutt for språk og kultur ved 

Humanistisk fakultet ved Aalborg universitet, og hun har også tidligere erfaring som studieleder og 
lektor ved universitetet. Askehave har også en rekke verv, blant annet som styremedlem i Danmarks 

Evalueringsinstitut (EVA), og som medlem i Rektorkollegiets Uddannelsespolitiske Udvalg i Danmark. 

 

• Aurora Skagen, student ved universitetet i Tromsø  

Skagen studerer samfunnsøkonomi ved Universitetet i Tromsø. Fra 2016-2017 var hun nestleder i 

arbeidsutvalget i Studentparlamentet ved UiT. Hun har blant annet vært medlem av 

nominasjonskomiteen for rektorvalget 2017, Likestillingsutvalget ved UiT og Fokusgruppe for 

innovasjon. Skagen var også medlem av sentralstyret til Norsk studentorganisasjon i 2017-2018. Hun er 

tidligere sakkyndig for NOKUT i pilotprosjektet for tilsyn med kvalitetsarbeidet våren 2018. 
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NOKUT har i studietilsynsforskriften kapittel 5 fastsatt krav til de sakkyndiges kompetanse og til 

oppnevningen. De sakkyndige har bekreftet at de verken har oppgaver ved institusjonen eller andre tilknytninger 
til institusjonen som gjør dem inhabile. 

 

Frist for tilbakemelding 
Dersom dere har kommentarer til vårt forslag til sakkyndig komité, ber vi om at dere sender disse til 
postmottak@nokut.no med kopi til aslaug.louise.slette@nokut.no, senest innen mandag 14. oktober 2019.  

 

Dersom vi ikke har mottatt kommentarer innen fristen, går vi ut ifra at dere har akseptert forslaget.  

 

 

Med hilsen 

 

Hege Brodahl  

seksjonssjef Birgitte Ulvevadet 
 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert. 

 

Kopi til:  HØGSKOLEN I ØSTFOLD v/Hedvig Maria Bergem 

 

  

         

 

mailto:postmottak@nokut.no
http://www.nokut.no/

