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Orientering om mindre endringer i kvalitetssystem for utdanning 2019/2020 

Bakgrunn 
Kvalitetssystem for utdanning skal gi gode forutsetninger for en målrettet, systematisk og kontinuerlig 
kvalitetssikring av utdanningene ved Høgskolen i Østfold, og for utvikling av en god kultur for kvalitet. 

Det er forventet at institusjonen selv evaluerer kvalitetssystemet og utvikler det i samsvar med 
institusjonens egne behov. Systembeskrivelsen har siden 2003 vært gjennom flere revisjoner, blant 
annet grunnet endringer i rammebetingelser i høyere utdanning, forbedringer basert på erfaringer fra 
bruken av systemet og ikke minst nye interne behov. Siste større revisjon av kvalitetssystemet ble 
vedtatt i høgskolestyret juni 2019 og endringene ble implementert studieåret 2019/2020.  

Kvalitetssystemet for utdanning skal revideres av høgskolestyret med en syklus på fire år fra vedtak. 
Neste hovedrevidering skal gjennomføres våren 2023. Styret kan vedta en tidligere revidering som 
følge av eksterne tilsyn, evalueringer og søknad om ph.d.-akkreditering. Mindre, løpende revideringer, 
som følge av endringer i eller tilpasninger til formelle rammebetingelser, samt tekniske og språklige 
justeringer, godkjennes av rektor, som er bakgrunnen for denne orienteringen.  

Basert på erfaringene gjennom bruk av systemet studieåret 2019/2020, og etter administrativ 
omorganisering, har det vært behov for noen mindre justeringer av systemet og ønske om å 
dokumentere disse endringene. I det følgende gjøres det derfor kort rede for:  

 mindre endringer som allerede er gjennomført

 pågående endringsarbeid som ikke er sluttført

 behov for videre oppfølging.

Gjennomførte endringer 

 Det ble i november 2019 utarbeidet og tatt i bruk en felles lagringsløsning i Sharepoint for
lagring og deling av emnerapporter, studieprogramrapporter og avdelingenes
kvalitetsrapporter. Emneansvarlige, studieprogramansvarlige/studieledere og dekaner
utarbeider rapportene på bakgrunn av vedtatte maler i henhold til årshjulet i kvalitetssystemet.

 Det ble utarbeidet en funksjonsbeskrivelse for emneansvarlig som ble vedtatt av rektor
09.12.2019: https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/undervisning/emneansvarlig/
Studielederforum utarbeidet et forslag som deretter ble behandlet i utdanningskvalitetsutvalget
før vedtak hos rektor.

 Ved Akademi for scenekunst har det vært behov for å gjøre noen tilpasninger til deres
organisering. Eksempelvis benyttes ikke funksjonen emneansvarlig, men disse oppgavene
ivaretas av studieprogramansvarlig. Det er ikke hensiktsmessig å utarbeide emnerapporter,
men det skrives i stedet semesterrapporter ved avslutningen av hvert semester. Akademiet
har også fått utsatt frist for å opprette programutvalg til 2021 og ivaretar dette i mellomtiden på
andre måter. Tilpasningene har vært gjort i dialog med studiedirektør og prorektor for
utdanning.

 Roller og ansvar ble oppdatert våren 2020 som følge av administrativ omorganisering fra
01.01.2020. Endringene omfatter bl.a. oppdatering av mandat for programutvalg og periodisk
programevaluering, der ansvaret for administrativ støtte er overført til seksjon for
servicetjenester.

Vedlegg 1: Orientering til rektor om mindre endringer i kvalitetssystem for utdanning 2019-2020

https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/undervisning/emneansvarlig/


 Det stod feilaktig i systembeskrivelsen som ble vedtatt i høgskolestyret i 2019 at rektor 
utarbeider høgskolens kvalitetsrapport. Det korrekte er høgskoledirektøren. Dette ble endret 
23.01.2020. 

 Mandat for læringsmiljøutvalget ble revidert av rektor og direktør 08.09.2020. Endringen 
innebærer at sekretærfunksjonen for utvalget flyttes til Avdeling for organisasjon og 
tjenesteutvikling og at et av utvalgets medlemmer kommer fra Avdeling for 
studieadministrasjon. Endringene trer i kraft med umiddelbar virkning.  

 
 
Pågående endringsarbeid 

 Høgskolens kvalitetsrapport ble lagt frem for høgskolestyret første gang i mai 2020. Etter 
erfaringer fra arbeidet med rapporten, og tilbakemeldinger fra styret, er det satt i gang et 
arbeid for å vurdere helhet og sammenheng mellom de ulike rapportene som utarbeides ved 
høgskolen. Dette omfatter, i tillegg til kvalitetsrapporten, årsrapporten til 
Kunnskapsdepartementet, Tilstandsmeldingen for HiØ, årsrapport for læringsmiljøutvalget, 
Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet m.fl. Målet med kvalitetsrapporteringen er at 
vurderingene som fremkommer skal legges til grunn i planlegging, prioriteringer og 
beslutninger på overordnet nivå og bli innlemmet i budsjettbehandlingen påfølgende år. 
Arbeidet gjøres i samarbeid mellom studiedirektøren og økonomidirektør som er ansvarlige for 
å utarbeide de ulike rapportene.  

 For å forenkle arbeidet med emnerapporter og studieprogramrapporter er det utarbeidet 
forslag til digitale skjema og digitale arbeidsprosesser, etter innspill fra seksjon for prosjekt- og 
prosessforbedring. Målet er å på sikt erstatte løsningen i Sharepoint, slik at rapporteringen blir 
mer brukervennlig for den enkelte ansatte og at rapportene lagres direkte i høgskolens sak- og 
arkivsystem.  

 
Behov for videre oppfølging 

 For å få bedre sammenheng mellom de ulike nivåene i kvalitetsrapporteringen, samt kunne 
benytte resultater på tvers av rapporter og ikke minst at analyser av resultater skal kunne 
brukes i virksomhetsstyring for påfølgende år, er det behov for å vurdere en endring av frister 
for kvalitetsrapportering.  

 Til kvalitetssystemet hører en verktøykasse, med ressurser, bestemmelser, retningslinjer, 
dokumentasjon for prosesser og rutiner og maler som gir støtte til arbeidet med 
utdanningskvalitet. Det er viktig at arbeidet med dette prioriteres i tiden fremover med tanke på 
å lage gode og brukervennlige nettsider.  
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