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Styret ved Høgskolen i Østfold tar kvalitetsrapport for utdanning 2019 til orientering. 

Sammendrag 

I henhold til revidert kvalitetssystem for utdanning skal høgskolen årlig utarbeide en 
kvalitetsrapport, som skal gi en samlet vurdering av utdanningskvaliteten ved HiØ 
basert på avdelingenes kvalitetsrapportering og øvrige evalueringer og rapporter på 
institusjonsnivå. Rapporten skal gi en samlet redegjørelse for status på de seks 
kvalitetsområdene og arbeidet med kvalitet på institusjonsnivå. 

Kvalitetsrapporten skal også bidra til at analyser og vurderinger av resultater og 
datagrunnlag utføres systematisk og brukes til å forbedre kvaliteten i utdanningene. 
Målet er at vurderinger som fremkommer i kvalitetsrapporten på sikt skal inngå i 
planlegging, prioriteringer og beslutninger på overordnet nivå og bli innlemmet i 
budsjettbehandlingen påfølgende år. Årets rapporteringsprosess har vist at det er 
overlapp mellom ulike rapporter som høgskolen utarbeider. Det er behov for å 
gjennomgå det totale rapporteringsregimet for å gjøre dette mer hensiktsmessig, slik 
at kvalitetsrapporteringen enda tydeligere kobles til høgskolens virksomhetsstyring 
og resultater på alle nivåer. Ved neste kvalitetsrapportering er ambisjonen i større 
grad å knytte analyser og vurderinger direkte til resultater både på avdelings- og 
institusjonsnivå. 

Avdelingenes kvalitetsrapportering høsten 2019 ble gjennomført ut fra en felles mal. 
Det er første gang avdelingene rapporterer på denne måten. Erfaringene viser at 
arbeidet med å rapportere på de ulike kvalitetsområdene har vært krevende, men gir 
verdifull refleksjon og bidrar til å bevisstgjøre organisasjonen på hva som er sentrale 
områder for utdanningskvaliteten i studieprogrammene høgskolen tilbyr. Ettersom 
kvalitetsrapporten er basert på årshjulet for rapportering i det reviderte 
kvalitetssystemet, har ikke alle de foreliggende prosessene blitt gjennomført denne 
gangen, og det er tydelig at arbeidet må forbedres frem mot neste rapportering.  

I 2019 har arbeidet med utdanningskvalitet ved Høgskolen i Østfold i stor grad 
handlet om å realisere følgende tiltak i høgskolens aktivitetsplan: ferdigstille og 
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implementere revidert kvalitetssystem for utdanningskvalitet, implementere 
meritteringssystem for undervisning, gjennomføre strategiske vurderinger av 
masterporteføljen, vurdere muligheter for hospiteringsordninger for fagansatte og 
sikre god oppstart av Læringsstøttesenteret.  
 

 
Vedlegg: 
Kvalitetsrapport for utdanning 2019 

 



Høgskolens kvalitetsrapport for utdanning
2019

Årlig rapport om kvalitet og kvalitetsarbeid i høgskolens
utdanningsvirksomhet.
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Innledning 
 

Kvalitetsrapporten skal bidra til at analyser og vurderinger av resultater og datagrunnlag utføres systematisk 

og brukes til å forbedre kvaliteten i utdanningene. Målet er at vurderinger som fremkommer i 

kvalitetsrapporten på sikt skal inngå i planlegging, prioriteringer og beslutninger på overordnet nivå og bli 

innlemmet i budsjettbehandlingen påfølgende år. Årets rapporteringsprosess har vist at det er overlapp 

mellom ulike rapporter som høgskolen utarbeider. Det er behov for å gjennomgå det totale 

rapporteringsregimet for å gjøre dette mer hensiktsmessig, slik at kvalitetsrapporteringen enda tydeligere 

kobles til høgskolens virksomhetsstyring og resultater på alle nivåer. I aktivitetsplanen for 2020 er det en 

tydeligere kobling mellom tiltak, strategisk plan og utviklingsavtalen med KD, ved at fokuset er på færre, 

men større tiltak som påvirker måloppnåelse på flere områder.  

 

I 2019 har arbeidet med utdanningskvalitet ved Høgskolen i Østfold i stor grad handlet om å realisere 

følgende tiltak i høgskolens aktivitetsplan: ferdigstille og implementere revidert kvalitetssystem for 

utdanningskvalitet, implementere meritteringssystem for undervisning, gjennomføre strategiske 

vurderinger av masterporteføljen, vurdere muligheter for hospiteringsordninger for fagansatte og sikre god 

oppstart av Læringsstøttesenteret.  

 

På overordnet nivå legger målformuleringene i strategisk plan føringer for kvalitetsarbeidet både på 

institusjonsnivå og på avdelingsnivå. I løpet av høsten 2018 og våren 2019 ble høgskolens kvalitetssystem 

revidert med utgangspunkt i nye forskrifter og føringer fra NOKUT, og kvalitetssystemet ble vedtatt av 

høgskolestyret i juni 2019. Kvalitetsområdene som inngår i systemet er ment å dekke vesentlige områder av 

betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte og ivareta målene innen utdanningsområdet i 

høgskolens strategiske plan. I dette ligger også et grunnlag for å utvikle en felles kvalitetskultur.  

 

De seks kvalitetsområdene er inntakskvalitet, læringsmiljøkvalitet, studieprogramkvalitet, 

undervisningskvalitet, relevanskvalitet og resultatkvalitet. 2019 er første rapporteringsår der det rapporteres 

med utgangspunkt i de nye vedtatte kvalitetsområdene. Kvalitetsrapporten skal sammen med andre kilder 

og rapporter bidra til å gi et helhetlig bilde av arbeidet med å utvikle god utdanningskvalitet ved høgskolen 

med utgangspunkt i de prinsippene som er førende i kvalitetssystemet. 

 

I 2020 har høgskolen mål om videreutvikling av rapporteringsprosessen, der dialog med brukerne av 

systemet er nødvendig for å videreutvikle kvalitetskulturen. Det gjøres ved å utvikle felles forståelse, 

erfaringsutveksling og mulighet til å gjøre nødvendige justeringer for å bli mer målrettet i å identifisere 

utfordringer og iverksette relevante tiltak. Sammenhengen i evaluering av emner, studieprogram og 

avdelingenes studieportefølje må i enda større grad tydeliggjøres. På samme måte må analyser av resultater 

fra Studiebarometeret og andre evalueringer i større grad innarbeides og vurderes systematisk i rapportene.  

 

Studiebarometeret er en nasjonal studenttilfredshetsundersøkelse som gjennomføres av NOKUT og en kilde 

til informasjon om hvordan studentene opplever utdanningskvalitet. Undersøkelsen går til alle studenter på 

andre året av bachelor- og masterstudier og der resultatene gjengis i kvalitetsrapporten er de basert på 

Studiebarometeret for 2018. Totalt svarte 827 studenter på undersøkelsen noe som gir en svarprosent på 

60 %. Resultatene på institusjonsnivå har vært relativt stabile over tid, og det er små avvik til de nasjonale 

resultatene. Det er imidlertid store variasjoner mellom de enkelte studieprogrammene og resultatene må 

brukes systematisk i avdelingens arbeid med utdanningskvalitet.  

 

For å få et helhetlig bilde av utdanningskvalitet, er det flere kilder som må inngå i vurderingsgrunnlaget. I 

kvalitetsrapporten er ikke alle datakildene sammenstilt og rapporten gir i hovedsak en kvalitativ beskrivelse 

av utdanningskvalitet. For å sikre en god kvalitetskultur må fagmiljøene kontinuerlig arbeide med 

kunnskapsgrunnlaget og evaluere kvalitetsområdene ut i fra tilbakemeldinger og resultater 

Ved neste kvalitetsrapportering er ambisjonen i større grad å knytte analyser og vurderinger direkte til 

resultater både på avdelings- og institusjonsnivå. 
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Avdelingenes kvalitetsrapportering høsten 2019 ble gjennomført ut fra en felles mal. Det er første gang 

avdelingene rapporterer fra studieprogrammene på denne måten. Erfaringene viser at arbeidet med å 

rapportere på de ulike kvalitetsområdene har vært krevende, men gir verdifull refleksjon og bidrar til å 

bevisstgjøre organisasjonen på hva som er sentrale områder for utdanningskvaliteten i studieprogrammene 

høgskolen tilbyr. Ettersom kvalitetsrapporten er basert på årshjulet for rapportering i det nye 

kvalitetssystemet, har ikke alle de foreliggende prosessene blitt gjennomført denne gangen, og det er tydelig 

at arbeidet må forbedres frem mot neste rapportering.  

 

I den følgende rapporten gis det en kortfattet analyse og vurdering av status relatert til hvert 

kvalitetsområde hvor eksempler fra avdelingene fremkommer i beskrivelsen. 

 

 

1. Inntakskvalitet 

Med inntakskvalitet menes forkunnskaper og det faglige nivået studentene har når de starter studiene. 

Studenter som er godt kvalifiserte bidrar til stabilitet og attraktivitet i lærings- og studiemiljøene, og øker 

HiØs sannsynlighet for å utdanne flere kandidater til arbeidslivet. For å oppnå høyere inntakskvalitet skal 

HiØ rekruttere flere godt kvalifiserte studenter. Høgskolen skal gi målrettet, synlig og god informasjon om 

studietilbudet, og studentene skal få god veiledning i forbindelse med søknad, opptak og studiestart. Her 

inngår god oppfølging, mottakelse av nye studenter og integrering i læringsmiljøet. 

 

Det jobbes kontinuerlig med å sikre at høgskolen får godt kvalifiserte søkere, hvor god og tilgjengelig 

informasjon til søkerne er en viktig faktor i en vellykket opptaksprosess. Mye informasjon gis via høgskolens 

nettsider i tillegg til at avdelingene utarbeider en markeds- og kommunikasjonsstrategi for egne 

studieprogram. Høgskolen arrangerer også utdanningsmesser og flere av avdelingene har egne 

karrieredager for å markedsføre studiene.  

Inntakskvalitet i opptaket i 2019 

I 2019 hadde HiØ 6616 primærsøkere til de bevilgningsfinansierte studiene. Av disse søkte 3579 seg inn via 

Samordna opptak, mens 3037 søkte de lokale opptakene. Tallene viser en nedgang på 111 søkere totalt 

sammenlignet med 2018. Nedgangen i Samordna opptak er på 230 søkere, mens det er en oppgang i lokalt 

opptak på 119 søkere. Kvalitetskravene i saksbehandlingen av opptak er også med på å ivareta 

inntakskvaliteten, og høgskolen forholder seg til enhver tid til forskrifter og bestemmelser for å sikre at 

studentene er kvalifisert.  

 

HiØ har studier både med og uten poenggrenser (åpne studier). Det er i hovedsak ingeniørutdanninger, 

lærerutdanningene og enkelte årsstudier som er åpne studier, men flere av disse studiene har spesielle 

opptakskrav utover kravet om spesiell studiekompetanse. Av de seks studieprogrammene som tilbys ved 

Avdeling for ingeniørfag, var fire av ingeniørstudiene åpne studier i 2019 (bygg, maskin, elektro og industriell 

design). Bioingeniør og innovasjon og prosjektledelse hadde ventelister. Med unntak av Bachelorstudium i 

ingeniørfag – bygg, har det vært åpne studier for ingeniørfagene i flere år. For å øke attraktiviteten har 

avdelingen startet en prosess for å utvikle studiene, særlig knyttet til ingeniørprogrammene. 

 

Flere av studiene med poenggrense har hatt en økning i grensen de siste årene og inntakskvaliteten er bedre 

enn foregående år. Det gjelder Bachelorstudium i vernepleie, Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, 

Bachelorstudium i sosialt arbeid, årsstudium i samfunnsfag, årsstudium i kroppsøving og idrett og 

bioingeniørutdanningen.   

 

Alle bachelorutdanningene ved Avdeling for helse og velferd har poenggrenser og mange søkere på 

venteliste. Dette har vært stabilt gjennom flere år og totalt sett er det svært gode søkertall til 

bachelorprogrammene, samtidig som det er lite frafall og forsinkede studieforløp i bachelorutdanningene. 

Til tross for det skjerpede opptakskravet til Bachelorstudium i sykepleie fra og med 2019, har poenggrensen 

for opptak til sykepleierutdanningen gått noe ned sammenliknet med fjoråret, noe som også er tilfelle 

nasjonalt.  



 

5 
 

 

Det er også studier ved høgskolen der poenggrensen har gått ned. Det gjelder spesielt for Bachelorstudium i 

innovasjon og prosjektledelse, Bachelorstudium i økonomi og administrasjon og Bachelorstudium i 

regnskap. Ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, er det Masterstudium i organisasjon og ledelse 

og Masterstudium i fremmedspråk som er vurdert særskilt i avdelingens kvalitetsrapport. Begge 

programmene har flere søkere per plass og god inntakskvalitet.  

 

Avdeling for informasjonsteknologi har venteliste til alle bachelorprogrammene. For å tilpasse 

undervisningen i større grad til studentmassen, vurderer avdelingen muligheter for å få bedre oversikt over 

studentenes forutsetninger utover poengsummen i forbindelse med studiestart. På masterprogrammet er 

det en høy andel utenlandske studenter. Det har medført endrede opptaksrutiner for masterprogrammet 

ettersom erfaringene har vist at gode karakterer og dokumenterte ferdigheter i engelsk ikke nødvendigvis 

betyr at studentene har tilfredsstillende engelskkunnskaper. Avdelingen arbeider også målrettet for å 

rekruttere egne bachelorstudenter til videre masterstudier, men opplever sterk konkurranse med et godt 

arbeidsmarked. 

 

Selv om søkertallene til de femårige grunnskolelærerutdanningene ved høgskolen har vært stabile, har de 

samlede søkertallene til lærerutdanningene ved høgskolen gått litt ned. Nedgangen skyldes i stor grad 

nedgangen i søkertall til praktisk-pedagogisk utdanning. Før opptaket 2019 hadde avdelingen ekstra fokus 

på rekruttering til Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7, og hadde nedsatt en egen profileringsgruppe 

med ansvar for markedsføring.  

 

Akademi for scenekunst opplever stor søking til sine studier og spesielt stor interesse for Bachelorstudium i 

skuespill. Opptaket er basert på opptaksprøver og all undervisning foregår på engelsk. Søkerne kommer fra 

mange land, og akademiet opplever dessverre hvert år å miste godt kvalifiserte søkere fra land utenfor EU 

som ikke tilfredsstiller Utenriksdepartementets krav om dokumentasjon av midler for å få studietillatelse.  

Studiestart  

I samarbeid med fagavdelingene, administrasjonen og Studentsamskipnaden i Østfold, arrangeres 

studiestartuka ved oppstart av studieåret medio august hvert år. Studentene blir blant annet tidlig 

introdusert for fagmiljøet på eget studieprogram, slik at oppstart ved studiestart skal være lettere. 

Evalueringer viser at studentene opplever å bli godt ivaretatt på studieprogrammet sitt ved studiestart. På 

bakgrunn av evalueringer av studiestart de siste tre årene ble det fra og med studieåret 2019/2020 bestemt 

at det ikke lenger skal være felles åpningsarrangement i Halden, men derimot delt studiestart ved begge 

studiesteder (Halden og Fredrikstad). Dette vil gi studentene bedre tilhørighet til eget studieprogram og 

knytte fagavdelingene tettere mot studentene fra første studiedag. 

 

I overkant av 70 % av studentene ved HiØ er under 26 år, og ca. 40 % har flyttet fra hjemstedet. Disse 

studentene er de som har høyest deltakelse i fadderuka. Generelt sett er det færre studenter ved HiØ som 

deltar i fadderordninger enn det nasjonale gjennomsnittet. En årsak kan være høyere gjennomsnittsalder 

ved HiØ enn ved andre høgskoler og også det faktum at over halvparten bor hjemme eller i fylket og har 

etablerte nettverk og familieforhold. For å sikre en god studiestart også for disse studentene, er det viktig at 

høgskolen utvikler aktiviteter for de eldre studentene. 

 

Tilfredsheten blant studentene som deltar i fadderuka har økt, og det skyldes trolig bedre organisering slik at 

de kommer sammen med studenter fra samme studieprogram fra starten av studieløpet. Likevel arbeider 

høgskolen kontinuerlig med forbedringer knyttet til digitalisering, brukervennlig registrering av studenter og 

effektivisering som viktige momenter inn mot neste års studiestart.  
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2. Læringsmiljøkvalitet 

Læringsmiljø omfatter fysiske-, psykososiale-, organisatoriske-, digitale og pedagogiske forhold. Disse 

forholdene glir ofte over i hverandre og virker alle inn på studentenes studiesituasjon. Det organisatoriske 

læringsmiljøet skal utformes slik at det bidrar til gode systemer for medvirkning, tilbakemelding og 

oppfølging av studentene. De pedagogiske rammebetingelsene skal fremme studentenes læring gjennom 

hensiktsmessig form, innhold og rammer. Det fysiske læringsmiljøet skal utformes slik at det skaper gode og 

inkluderende læringsarenaer. Det psykososiale læringsmiljøet skal styrke forhold som kan påvirke 

studentenes gjennomføringsevne og opplevelse av trivsel og helse. 

 

I Studiebarometeret svarer studentene på hvordan de opplever det faglige, sosiale og det fysiske 

læringsmiljøet og infrastruktur. Studiebarometeret viser en skår på 3,6 på hvor tilfreds studentene er med 

læringsmiljøet sitt. Når det gjelder fysisk læringsmiljø og infrastruktur, ligger HiØ gjennomsnittlig 0,2 under 

det nasjonale snittet. Det er spesielt forhold knyttet til lokaler, utstyr og hjelpemidler i undervisningen som 

utpeker seg som et forbedringsområde.  

 

Studentene ved HiØ rapportere i SHoT-undersøkelsen at andelen som lider av psykiske plager er noe høyere 

enn landsgjennomsnittet, mens HiØ er på landsgjennomsnittet i rapporteringen av ensomhet. Ved HiØ 

rapporterer studentene at de i mindre grad enn landsgjennomsnittet er fornøyd med ulike forhold knyttet til 

studiebyen, sett bort fra boligtilbudet. Dårligst ut kommer tilfredshet med kollektivtilbudet.  

 

 

Læringsmiljøutvalget (LMU) 

Høgskolens arbeid med læringsmiljøet handler om å ivareta og videreutvikle kvaliteten på de ulike 

rammefaktorene for læring. Læringsmiljøutvalget (LMU) er en viktig del av dette og jobber kontinuerlig med 

studentenes læringsmiljø. LMU gjennomfører dialogmøter med avdelingene for å kartlegge hvordan det 

fysiske, psykososiale og organisatoriske læringsmiljøet ivaretas og utvikles. I styrets behandling av LMUs 

årsrapport våren 2019 ble det vedtatt at sammensetningen i LMU skulle utvides med en representant fra 

rektoratet for å få tettere bånd til ledelsen. Høgskolen har også en læringsmiljøkonsulent som er sekretær i 

LMU og som i 2019 har hatt et spesielt ansvar for å utarbeide ny handlingsplan for universell utforming. 

Hovedmålsettingen i handlingsplanen er at både de fysiske og digitale rommene skal være faglige og sosiale 

møteplasser som er tilgjengelige og inkluderende for alle.  

 

Høgskolens arbeid med læringsmiljø  

Når det gjelder det fysiske læringsmiljøet har høgskolen samarbeidet med Statsbygg og eiendomseiere om 

universell utforming. Høgskolen må kontinuerlig tilpasse bygningsmassen til den faglige aktiviteten som 

foregår, og porteføljen inneholder studier som stiller ulike krav til lokaler. I 2019 er det inngått avtale om 

bygging og etablering av et nytt simulerings- og ferdighetssenter i Fredrikstad for å utvikle bedre 

undervisning og praktiske ferdigheter for studenter på helseutdanningene.  

 

For å bedre det digitale læringsmiljøet, er det gjennomført flere tiltak som skal gjøre den digitale hverdagen 

bedre for studentene. Nettstedet for studentene er under stadig utvikling med tanke på økt brukervennlighet 

for å imøtekomme krav til universell utforming. Det samme gjelder arbeidet med å forbedre digitale 

skjemaer i kommunikasjon med studentene. I tråd med føringene i Kunnskapsdepartementets 

digitaliseringsstrategi (2017-2021) og høgskolens egen aktivitetsplan, har høgskolen i stor grad lyktes i å 

implementere digital eksamen på de fleste studieprogrammene. Høgskolen har også fornyet infrastrukturen 

til Læringsstøttesenteret, hvor de ansatte kan utvikle sine ferdigheter i bruk av digitale læringsressurser.  

 

Det psykososiale læringsmiljøet har betydning for studentenes helse, trivsel og gjennomføringsevne, og 

høgskolen har gjennomført flere tiltak for å styrke læringsmiljøet. Et utviklingstiltak i 2019 var endringer i 

forbindelse med studiestartuka, hvor studentene ved oppstart, ble knyttet tettere mot studieprogrammet 

sitt. Det har også vært en styrking av fadderordninger med bistand til Studentparlamentet i rekruttering, 

ansettelse og opplæring av nytt fadderstyre. Et velfungerende og godt studentdemokrati med engasjerte 

studenter er en viktig faktor for å styrke arbeidet med utdanningskvalitet og læringsmiljø. 
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Fokuset i arbeidet med det organisatoriske læringsmiljøet har særlig vært rettet mot studieadministrative 

systemer og bedre organisering av arbeidet med læringsmiljø. Arbeidet har i hovedsak vært knyttet til 

utarbeidelsen av digitale søknadsskjemaer for studieadministrative forhold. For bedre organisering har det å 

bevisstgjøre studentene på å bruke de påvirkningskanalene de har gjennom studentdemokratiet, 

studentrådene, programtillitsvalgte og formelle utvalg i arbeidet med å styrke utdanningskvalitet og 

læringsmiljø, hatt prioritet. 

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) 

Høgskolen i Østfold samarbeider med SiØ som er en viktig aktør knyttet til studentvelferd, og de er for øvrig 

også representert i høgskolens LMU. SiØ har gjennomført flere tiltak for å styrke det psykososiale 

læringsmiljøet ved HiØ. I 2019 ble det bygd flere studentboliger, og SiØ Råd og helse tilbyr også rådgivning, 

støttesamtaler, kurs og veiledning. Videre bidrar SiØ med kompetanse i arbeidet med tilrettelegging for 

studenter med nedsatt funksjonsevne, lese- og skrivevansker. SiØ tilbyr også en psykologordning for 

studenter. 

Avvikssystemet - Si ifra  

Si ifra er høgskolens nettbaserte avviks- og tilbakemeldingssystem, som kan brukes av studenter og ansatte 

til å melde fra om kritikkverdige forhold knyttet til det fysiske og psykososiale lærings- og arbeidsmiljøet. 

Terskelen for å melde avvik skal være lav og avvikene skal tas på alvor. Det kom i løpet av 2018 inn totalt 101 

meldinger gjennom Si ifra. Til sammenligning var det 28 meldinger i 2017. De fleste saker omhandler det 

organisatoriske læringsmiljøet, og da knyttet til informasjon. Det må likevel presiseres at 50 % av disse 

meldingene er knyttet til samme sak, hvilket dreier seg om manglende informasjon om praksis ved Avdeling 

for helse og velferd. Meldingene kommer primært inn ved at studenter fyller ut et skjema via høgskolens 

nettsider, som blir håndtert av læringsmiljøkonsulent og videresendt til ansvarlig avdeling/enhet. I alvorlige 

tilfeller meldes det også i fra til direktør og rektor.  

3. Studieprogramkvalitet 

Studieprogrammenes innhold skal være utformet i samsvar med de overordnede 

læringsutbyttebeskrivelsene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og oppbygningen av studiene skal gi en 

helhetlig sammenheng og progresjon. Det skal være god sammenheng mellom innhold, undervisnings- og 

læringsformer og vurderingsformer. Internasjonalisering skal være en del av utdanningen og undervisningen 

skal være forskningsbasert. 

Kvalitet i studieprogram omfatter tydelig studieprogramledelse med definert ansvar for kvalitetsutvikling av 

studiet. Studieprogramansvarlig skal sikre gode arenaer for å diskutere programmets utvikling slik at hele 

fagmiljøet, studenter, administrative støttetjenester og relevant arbeidsliv blir engasjert og har eierskap til 

utviklingen av studieprogrammet. 

Studieportefølje 

Studieporteføljen utvikles på bakgrunn av nasjonale føringer og høgskolens strategiplan som sier at studiene 

skal være samfunnsrelevante, profesjonsrettede og særlig spisset mot bachelor-, master- og ph.d. - program 

der HiØ er spesielt konkurransedyktig.  

 

Studieporteføljen vedtas av høgskolestyret i november, og våren 2019 ble det i forkant av styrets behandling, 

gjennomført et styreseminar hvor de strategiske vurderingene særlig var knyttet til masterporteføljen. 

Vurderingene av studieprogrammene og porteføljen ble i hovedsak gjort ut fra kriterier knyttet til 

samfunnets etterspørsel, studentbærekraft, faglig bærekraft og økonomisk bærekraft. I det videre arbeidet 

med studieporteføljen må høgskolen fortsatt ha høyt fokus på studentbærekraft og gjennomføring, spesielt 

på masterprogrammene og også vurdere hvilke mastere som kan rekruttere studenter til en fremtidig ph.d.  

 

Avdelingene jobber kontinuerlig med vurdering og utvikling av studieporteføljen og porteføljen er tema i 

styrings- og utviklingsdialogen på ledernivå og i dialogmøter mellom dekan og studiedirektør.  
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Prosedyrer for vurdering av studieprogramkvalitet 

Prosessen for kvalitetssikring, planlegging og utvikling av studieprogrammene er beskrevet i 

kvalitetssystemet, og kvalitet i emner og studieprogram er sentralt i arbeidet med studieprogramkvalitet. I 

tillegg har HiØ egne bestemmelser om studieplanutvikling og revisjon som beskriver prosess og prosedyrer. 

Ulike typer evalueringer bidrar med informasjon om kvaliteten og må sees i sammenheng med andre 

relevante kilder, som for eksempel dialog med klassetillitsvalgte, arbeidslivet og studentråd. Sammenstilt gir 

evalueringer et viktig grunnlag for å vurdere kvaliteten i alle studietilbud og for å foreta nødvendige 

endringer i emnebeskrivelser og studieplaner for det enkelte studieprogram. 

 

Studiebarometeret gir informasjon om hvordan høgskolens studenter oppfatter studiekvaliteten og 

organiseringen av studieprogrammet. På spørsmål knyttet til studieprogramkvalitet oppnår høgskolen en 

skår på 3,5. Studentene er mest fornøyd med den faglige sammenhengen mellom emnene i 

studieprogrammet og noe mindre fornøyd med informasjon om studieprogrammet.  

Periodisk programevaluering 

Periodisk programevaluering skal gjennomføres for alle gradsgivende studier hvert 5.-6. år og skal bidra til å gi 

et helhetlig, strategisk og eksternt perspektiv på utdanningskvaliteten i studieprogrammet. Resultatene fra 

periodisk programevaluering skal bidra til at høgskolens studietilbud gir studentene et læringsutbytte som er i 

samsvar med samfunnets og arbeidslivets behov. Studieprogramledelsen får dermed et grunnlag for å vurdere 

om studieprogrammet skal videreføres slik det er eller om det må foretas justeringer.  

 

I 2019 er det gjennomført periodisk programevaluering på Masterstudium i samordning av helse- og 

velferdstjenester, Bachelorstudium i ingeniørfag–elektro, Masterstudium i fremmedspråk i skolen, 

Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon og Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. 

Emneevalueringer 

Alle emnebeskrivelsene blir vurdert årlig for å se om det er behov for revisjon. Emneansvarlig  

gjennomfører emneevalueringer i samarbeid med studentene, og rapporterer resultatene til 

studieleder/studieprogramansvarlig i en emnerapport. Metoden for å evaluere emner er valgfri, og på 

høgskolens nettsider ligger det oversikter med tips og råd om hvordan evalueringene kan gjennomføres.  

 

Studieleder skal hvert år levere en studieprogramrapport til dekan, med utgangspunkt i emnerapportene og 

som beskriver utdanningskvaliteten på programmet. Dette kom inn som et krav i revidert kvalitetssystem og 

blir fullt ut implementert høsten 2020. Dekan skal utarbeide en kvalitetsrapport som omhandler avdelingens 

studieportefølje, og høgskoledirektør utarbeider høgskolens kvalitetsrapport til styret.  

Programutvalg 

Programutvalg erstatter tidligere Lokalt utdanningsutvalg (LUKU) iht. revidert kvalitetssystem og i løpet av 

2019 har alle avdelingene fått på plass nye programutvalg, som omfatter et eller flere studieprogram. 

Utvalget er et rådgivende organ for dekan og studieleder i arbeidet med utvikling av kvaliteten i 

studieprogram og studentenes læringsmiljø. Programutvalget skal bidra til å sikre at studieprogrammene 

har høy kvalitet, er samfunnsrelevante, forskningsbaserte og reflekterer HiØs strategiske satsninger.  

Utvalget har også en rolle i å planlegge og følge opp studentevalueringer på emne- og studieprogramnivå.  

Utdanningskvalitetsutvalget (UKU) 

UKU har en sentral rolle i det systematiske kvalitetsarbeidet og skal bidra til en kontinuerlig utvikling av 

utdanningskvalitet og kvalitetskulturen ved høgskolen. UKU er et strategisk rådgivende organ for rektor og 

skal ha en tett kobling til programutvalgene. UKU arrangerer fagdager for ansatte ved høgskolen, og i 2019 

var tema både internasjonalisering og utdanningsledelse.  

 

Hvert år deler høgskolen i Østfold ut Utdanningskvalitetsprisen til enkeltpersoner eller fagmiljøer som i 

vesentlig grad har bidratt til å utvikle og forbedre utdanningskvaliteten ved HiØ. Prisen deles ut for å 

stimulere til å arbeide systematisk med utdanningskvalitet. I 2019 ble prisen tildelt førstelektor Christian 

Fredrik Heide ved Avdeling for informasjonsteknologi, blant annet for sitt store engasjement, evnen til å 

balansere teori med gode eksempler og gode pedagogiske fremstilling og formidling.  Prisen Laurbærbladet 

har i en årrekke blitt delt ut til studenter for beste bacheloroppgave og fra 2019 også for masteroppgave. Ida 
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Marie Svendsen som fullførte barnehagelærerutdanningen våren 2019 ble tildelt prisen for beste 

bacheloroppgave, mens prisen for beste masteroppgaven ble delt mellom Karianne Åsheim, for sin oppgave 

på master i organisasjon og ledelse, og Ngoc Hoang Tran, som studerte Master in Applied Computer Science.  

RETHOS 

I 2019 startet arbeidet med å endre de rammeplanstyrte bachelorutdanningene ved Avdeling for helse og 

velferd som et resultat av ny felles rammeplan og forskriftsfestede nasjonale retningslinjer for helse- og 

sosialfagutdanningene (RETHOS). Avdelingen har organisert arbeidet som et prosjekt med styringsgruppe, 

prosjektgruppe og arbeidsgrupper. Avdelingen har også innlemmet bachelorutdanningen i arbeids- og 

velferdsfag for å utnytte synergier i utdanningen, i tillegg til at også Bachelorstudium i bioingeniørfag på 

Avdeling for ingeniørfag omfattes. Prosjektet har stort fokus på studienes oppbygning, progresjon, 

plassering av praksisstudier og fordeling mellom studieprogrammene der det benyttes samme 

praksisarenaer.  

Internasjonalisering 

Internasjonalisering er ikke et eget kvalitetsområde, men inngår som en del av kvalitetsområdet 

«studieprogramkvalitet». Alle gradsstudiene skal ha et mobilitetsvindu for internasjonal utveksling med 

særlig fokus på Erasmus+ og samarbeidsinstitusjoner. I 2018 hadde HiØ totalt 202 utvekslingsstudenter, som 

er det høyeste tallet høgskolen har hatt. Det medførte at vi nådde vår interne målsetting om en andel på 0,2. 

Vi har fortsatt et stykke igjen for å nå det nasjonale målet, men ser at dette er et steg i riktig retning.  

 

HiØ har erfaring med både å sende og motta utvekslingsstudenter gjennom Erasmus+ programmet. 

Høgskolen har også inngått bilaterale avtaler både med utdanningsinstitusjoner og organisasjoner utenfor 

EU/EØS, særlig i Afrika, om organisering og tilrettelegging av studentpraksis. I tillegg har HiØ fått støtte fra 

programmet InternAbroad, til praksismobilitet i Brasil og nå nylig fra NOTED, til blant annet praksismobilitet 

i Zanzibar. Høgskolen har også hatt ansattmobilitet innenfor Erasmus+ Global med Kina som har involvert 

arbeidslivsorganisasjoner og bedrifter på både norsk og kinesisk side.             

         

Studenter innenfor særlig helse- og sosialfag, men også innenfor andre fagområder etterspør 

praksismuligheter i utlandet, og gir uttrykk for at de vurderer det som lærerikt. Det er enklest å få til god 

tilrettelegging når praksisen er integrert i utdanningen. Erfaringen er at for å lykkes med å etablere 

praksisplasser for våre egne studenter i utlandet gjennom partnerinstitusjonene, er det nødvendig med 

gjensidighet i utvekslingsavtalene. Mangelen på praksisplasser og personell som kan veilede innreisende 

studenter på engelsk er en utfordring og et tilbakevendende tema i dialogen med praksissteder. Ofte er det 

enklere å få til praksis gjennom institusjoner utenfor UH-sektoren, fordi det ikke på samme måte krever 

gjensidighet i utvekslingsavtalene.               

 

 

4. Undervisningskvalitet 

God undervisningskvalitet skapes i møtet mellom underviser og student, og omfatter kvaliteten på de 

aktivitetene som skal bidra til studentenes læring. Et godt kvalifisert fagmiljø med høy faglig og pedagogisk 

kompetanse og et godt samarbeid med arbeidslivet, er en forutsetning for dette.  

 

Undervisningen skal motivere studentene ved at det er godt samspill mellom fagansatt og student. 

Undervisningen skal være godt planlagt, relevant og forskningsbasert og digitale verktøy skal inngå som en 

naturlig del. Det skal være gode rutiner for tilbakemelding, vurdering, veiledning og oppfølging av studenter 

som sikrer at de får nødvendig kunnskap for å oppnå læringsutbyttene i studiet. Studentene skal få en 

tilnærming til læring som understøtter livslang læring i et arbeids- og samfunnsliv i stadig endring, - de skal 

«lære å lære». 

 

Prosedyrer for vurdering av undervisningskvalitet 
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Ekstern veiledet praksis er en viktig arena for studenter som skal lære ferdigheter, integrere kunnskap og 

utvikle holdninger i fremtidig yrkesrolle. Fagavdelingene har ansvar for å utvikle samarbeidsfora og 

prosedyrer for kvalitetssikring av veiledet praksis i alle studier der praksis er læringsarena. 

For å utvikle god undervisningskvalitet må studentene motiveres til å ta en aktiv rolle i kvalitetsutviklingen 

ved blant annet å delta i emneevalueringer og andre evalueringer av studieprogrammet å gi sine innspill og 

perspektiver. Resultatene fra evalueringer må igjen videreformidles til de som deltar i undersøkelsen.  

 

Hovedområdene som er lagt til grunn for å belyse utdanningskvalitet i rapporten er undervisning, 

medvirkning, evne til å inspirere, vurderingsformer, tilbakemelding og veiledning og praksis der det er 

relevant. I Studiebarometeret skårer høgskolen i snitt 3,5 på spørsmål som er knyttet til undervisning, 

studieprogrammets evne til å inspirere og vurderingsformer. På medvirkning får høgskolen 3,2 og 3,1 på 

tilfredshet med tilbakemelding og veiledning. På spørsmål om praksis er skåren 3,2. Høgskolen får lave skår 

(2,9) på i hvilken grad studentene opplever at deres innspill bli fulgt opp av institusjonen. Det viser tydelig at 

høgskolen må bli bedre på å gi tilbakemelding om oppfølging til studentene slik at de forstår hvordan 

innspillene blir tatt med i arbeidet med kvalitetsforbedring. 

 

Avdelingene har lagt studietilsynsforskiften § 2-3 til grunn for å vurdere om krav til fagmiljøet er oppfylt i 

studieprogrammene. Kravene til første- og toppkompetanse for studiene er oppfylt. 

 

Praksis 

For HiØ er kvalitet i praksis en viktig faktor i utdanningskvaliteten fordi høgskolen har store 

profesjonsutdanninger innen helse og velferd og lærerutdanning. Praksis inngår som en viktig læringsarena 

fordi profesjonsutdanningene har en naturlig kobling til praksisfeltet. Høgskolen jobber kontinuerlig med å 

utvikle god kvalitet i opplæringen på praksisplassen i dialog med arbeidslivet, og tilbyr blant annet 

veiledningskurs for praksislærere for å styrke kvaliteten på praksisdelen av opplæringen. Det er også 

eksempler på samarbeid og samhandling innen ingeniørfag, økonomi og informasjonsteknologi hvor et stort 

antall bachelor- og masteroppgaver skrives i samarbeid med arbeidslivet. Ettersom praksisordningene 

innenfor disse områdene ikke er like rammeplanstyrt som i de store profesjonsutdanningene, er det 

variasjoner når det gjelder å ta i bruk arbeidslivsrelevante arenaer i utdanningene. Her ligger det et 

potensiale for å arbeidet enda mer målrettet med å legge til rette for samarbeid med arbeidslivet. 

PULS 

Arbeidet i enheten Pedagogisk utviklings- og læringssenter (PULS) skal bidra til å opprettholde og utvikle god 

undervisningskvalitet. Kjernevirksomheten er undervisningsstøtte og kompetanseutvikling rettet mot 

høgskolens vitenskapelige ansatte. PULS er også ansvarlig for Studium i praktisk universitets- og 

høgskolepedagogikk og digitale utviklingsformer (15 stp.). Læringsstøttesenteret ble etablert i 2019, og skal 

bidra til at ansatte kan utvikle sin kompetanse innen pedagogisk bruk av teknologi i undervisning og vurdering. 

Senteret tilbyr veiledning og opplæring, samt legger til rette for møteplasser for undervisere som ønsker å øke 

sin digitale undervisningskompetanse.  

Meritteringssystem  

En meritteringsordning er nylig innført som et strategisk virkemiddel for utvikling av god undervisning. 

Ordningen skal stimulere til systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet og fremme en kollegial 

undervisningskultur. Første søknadsfrist er 1. juni 2020 for å søke om å bli en merittert underviser. 

 

 

5. Relevanskvalitet 

Relevanskvalitet innebærer at studiene har tydelig relevans for videre studier og/eller arbeidsliv. Fokus er på 

oppbygging av emner og studieprogram for å gi kandidater kunnskaper, ferdigheter og kompetanse, som 

står seg over tid, og som danner grunnlag for livslang læring. 

 

Fagavdelingene skal ha kontakt med næringslivet, utdannings- og forskningsinstitusjoner nasjonalt og 

internasjonalt, og skal i tillegg etablere samarbeidsorganer med relevant arbeids- og næringsliv for studiene 
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de tilbyr. Det er etablert Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) på institusjonsnivå. På disse arenaene 

skal studienes relevans for arbeids- og næringsliv diskuteres for å sikre kvalitet i den teoretiske og 

praksisnære delen av studiene. 

 

Prosedyrer for vurdering av relevanskvalitet 

Relevanskvalitet er et av målområdene i utviklingsavtalen med KD hvor det sies at studentenes vurdering av 

relevans i utdanningen skal ligge over snittet i sektoren. For å sikre god relevanskvalitet har høgskolen et tett 

samarbeid med arbeidslivet om utviklingen av studieporteføljen, om praksisplasser innen 

profesjonsutdanningene og i studentoppgaver. Det er også samarbeid gjennom gjesteforelesninger, 

studentprosjekter, FoU-prosjekter og klyngesamarbeid. 

 

På opplevd relevanskvalitet skårer HiØ litt over landssnittet og gjennomsnittsskåren er på 3,5. Skåren er 4,1 

på om studentene opplever kompetansen som viktig i arbeidslivet, mens det er lavere skår (3) på om det 

legges til rette for å knytte kontakter med arbeidslivet.  

           

HiØ har flere både formelle og uformelle samarbeidspunkter med arbeidslivet for å øke 

utdanningskvaliteten, og i høgskolens interne rutiner er det et ønske om en tydelig forankring i arbeidslivet 

ved etablering av nye bachelorstudier. Informasjon om hvordan den faglige kvaliteten på studietilbudet er 

sikret, skal fremgå i saksfremlegget til styret ved nyetableringer. Når studier allerede er etablert har 

høgskolen rutiner for periodiske programevalueringer hvor 1-2 representanter kommer fra aktuelt arbeids- 

eller næringsliv. Arbeidslivsrelevans har vært et viktig tema i mange av de periodiske programevalueringene.  

 

Andre eksempler på samarbeid for å sikre relevans i studieprogrammene, er Råd for samarbeid med 

arbeidslivet (RSA), kommuner og fylkeskommunen og forskjellige nettverk og forum som er relevante. 

Avdelingene skal også ha Advisory Board som skal fungerer som møteplasser mellom fagmiljøet ved 

høgskolen, arbeidsliv og samfunnsaktører.  

 

For å stimulere til arbeidslivrelevans, både i læringsinnhold og undervisning, har høgskolen etablert 

hospiteringsordninger for ansatte i samspill med arbeidsliv/næringsliv. Dette er fortsatt i startfasen og noe 

som kan videreutvikles. Enkelte profesjonsutdanninger kan ha for ensidig fokus på oppfølging av studenter i 

praksis og ikke godt nok utnytte andre muligheter til samspill med arbeidslivet. Et bredere perspektiv 

reduserer risikoen for at faglærere får for liten innsikt i de store endringene som skjer i sektoren.  

Kandidatundersøkelse 

HiØ har i januar 2020 sendt ut kandidatundersøkelsen til uteksaminerte kandidater for første gang. Målet er 

å få en bedre oversikt over kandidatenes overgang til arbeidslivet og hvordan de vurderer utdanningen de 

har tatt og utdanningens relevansen for yrket de er i. Datagrunnlaget vil bli en kilde til å vurdere 

studieprogrammenes relevans og om kandidaten har opparbeidet seg nødvendige kunnskaper og 

ferdigheter.  

 

6. Resultatkvalitet 

Resultatkvalitet dreier seg om studentenes grad av oppnåelse av læringsutbyttene i forhold til målene for 

utdanningen. Resultatkvaliteten kan måles kvantitativt gjennom ulike indikatorer som for eksempel 

eksamensresultater, frafall, gjennomføringstid og kandidatproduksjon.  

 

Høgskolen skal ha systemer som medvirker til at studentene får eksamensresultater som samsvarer med 

graden av oppnåelse av læringsutbyttene. 

 

Hvor godt studentene har oppnådd læringsutbytte gjenspeiles i resultatene på det enkelte emne og 

studieprogram. Både gjennomstrømning, strykprosent og karakterfordeling kan gi en indikasjon på oppnådd 

læringsutbytte. Som vi i tabellen under er det store forskjeller mellom avdelingene når det gjelder 

studiepoengproduksjon per student.  
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Avdeling 2015 2016 2017 2018 

Akademiet 

Helse og velferd 

Informasjonsteknologi 

Ingeniørfag 

Lærerutdanningen  

Økonomi, språk, samfunn 

59,1 

54,4 

41,9 

52,7 

54,6 

35,9 

62,2 

54,8 

43,1 

47,2 

55,2 

38,4 

60,0 

52,1 

42,4 

46,5 

55,4 

35,9 

59,2 

53,6 

42,1 

44,8 

50,9 

36,4 

HiØ 48,9 49,2 47,8 47,0 

 

Akademi for scenekunst har en gjennomgående produksjon per år på 60 studiepoeng, dvs. 100 % av mulig 

produksjon. Både Avdeling for helse og velferd og Avdeling for lærerutdanning ligger godt an, selv om det er 

et fall ved Avdeling for lærerutdanning, og det ser ut til at studiepoengproduksjonen ikke har greid å følge 

økningen i antall studenter. Avdeling for ingeniørfag har hatt en høy produksjon, men viser en negativ 

utvikling etter 2015. Avdeling for informasjonsteknologi har hatt en flatere utvikling, men også her er det en 

negativ utvikling og produksjonen har ikke fullt ut klart å holde tritt med antall studenter. Lavest ligger 

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, hvor noe av forklaringen på den lave studieproduksjonen 

ligger i sammensetningen av studieporteføljen.  

 

Andel bachelorstudenter som gjennomfører på normert tid var 52 % i 2018. som er over det nasjonale snittet 

for statlige høgskoler (48 %). Andelen masterstudenter som gjennomfører på normert tid er 29 %, og ligger 

langt under det nasjonale snittet (50 %). Noe av grunnen er at høgskolen på dette tidspunktet bare hadde ett 

masterstudium som teller (Masterstudium i anvendt informatikk), og med et så lite utvalg kan det oppstå 

store svingninger. Gjennomstrømming er et parameter høgskolen vil ha fokus på fremover.  

 

I april hvert år, utarbeider høgskolen en tilstandsmelding som behandles i høgskolestyret. I denne rapporten 

presenteres utvikling på viktige styringsparametere. Utviklingen på mange av disse parameterne er 

relevante for kvalitetsarbeidet ved høgskolen. Høgskolen vil arbeide videre med sammenhengen mellom 

kvalitetsrapporten, årsrapporten og tilstandsrapporten for å sikre at analysene av resultatoppnåelse og 

utviklingstrekk kobler virksomhetsstyring og kvalitetsarbeid tettere sammen.    

 

 

7. Utdanningskvalitet på avdelingene 

 

7.1 Avdeling for helse og velferd 
 

Læringsmiljø 

For å utvikle et godt læringsmiljøet er det gjennomført flere aktiviteter og tiltak rettet mot studentenes 

læringsmiljø. Eksempler er studieverksted i akademiske skriving som arrangeres ukentlig og som ledes av 

studentassistenter og sosiale skrivekvelder som arrangeres en til to ganger i semesteret. Her deltar ansatte 

både for å gi veiledning og ha workshops. Avdelingen har også startet et prosjekt med veiledning for 

studenter som har norsk som andre språk. De får tilbud om akademisk coaching og målet er å avdekke 

språklige utfordringer og mulige måter å løse utfordringene på slik at studentene skal ha bedre 

forutsetninger for å lykkes i studiet.  

 

Avdelingen har også gode erfaringer med å arrangere egne frokostmøter mellom studentrådet og ledelsen, 

og studieprogrammene har møter mellom studieleder og klassetillitsvalgte 1-2 ganger i semesteret hvor det 

diskuteres saker knyttet til undervisning og læringsmiljø.  I tillegg avsettes tid til kullets time i timeplanen 

hver tredje uke som diskusjonsarena for felles saker.  

Studieprogramkvalitet 

Høsten 2019 har avdelingen gjennomført endringer i organiseringen for å sikre en tydeligere programledelse 

og større nærhet til studentene. Studielederne har nå sammen med emneansvarlige ansvaret for å sikre 
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kvaliteten i emnene og studiene. I tillegg har studieprogrammene etablert programutvalg med ekstern 

representasjon og pr. i dag er det etablert et programutvalg for hver av utdanningene, totalt 8 utvalg.  

 

Resultater fra Studiebarometeret presenteres og diskuteres i ulike fora med både interne og eksterne 

representanter og er også tema i kullets time. Forslag til endringer og forbedringer fra studentene blir 

diskutert på programmøter med alle fagansatte til stede. Emneansvarlige gjennomfører evalueringer 

underveis i emnet for å sikre at studentene forstår sammenhengen mellom emnebeskrivelsene, 

læringsutbyttene, pensum, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Resultatene av emneevalueringene blir 

gjennomgått i kullets time i etterkant og aktuelle tiltak diskuteres med studentene. Flere av forslagene fra 

studentene har blitt iverksatt så sant de er faglige forsvarlige og gjennomførbare ut i fra et ressursmessig 

perspektiv. Dokumentasjonen av hva som evalueres, hvordan evalueringen foregår og hvordan den følges 

opp kan systematiseres mer og det er behov for å forbedre og konkretisere rutinene i forbindelse med 

evalueringen av emner.  

 

Kvalitet i studieprogrammene er gjennomgående tema på flere arenaer, og avdelingen har arrangert fagdag 

og pedagogiske lunsjer for ansatte. Temaene er knyttet til flere forhold rundt undervisningssituasjonen som 

for eksempel studenters psykiske helse, emneevalueringer, studieverksted, periodiske programevalueringer, 

velferdsteknologi i utdanning, simulering som pedagogisk metode, praksis som læringsarena og 

praksismodeller for læring. Temaet for personalseminarer var «Å gjøre hverandre gode» og handlet i stor 

grad om digitalisering i utdanning, og på hvilke måter det er mulig å heve utdanningskvalitet med digitale 

læringsformer, simulering som metode og kollegaveiledning.  

 

Avdelingen har i tråd med høgskolens aktivitetsplan for 2019 satt i verk flere tiltak for å øke 

internasjonalisering i utdanningen. Gjennom å opprette et internasjonalt team ved avdelingen med både 

faglige og administrativt ansatte har aktiviteten økt. Det er opprettet flere partneravtaler og gjennomført 

gjensidige partnerbesøk med aktuelle fremtidige partnere. Systematisk og målrettet informasjon til 

studenter og ansatte har resultert i at flere studenter reiser på utveksling. Det er også arbeidet med 

praksisavtaler for å møte etterspørselen fra innkomne internasjonale studenter som ønsker praksisopphold. 

Undervisningskvalitet 

Det er jevnt over god kontakt mellom studentene og undervisningsansatte, og avdelingen har en stabil 

gruppe av undervisningsansatte som er i kontakt med studentene gjennom forelesninger, seminarer, 

basisgrupper og studiesamtaler. Gjennom praksisstudiene, ferdighetstrening og simuleringsundervisning 

har undervisningsansatte individuell kontakt med studentene. Denne kontakten bidrar til læring og faglig 

utvikling for studentene. 

 

Studentene på barnevern ga betydelige lavere skår på evalueringer enn tidligere år på flere områder knyttet 

til praksis. Noe av misnøyen kan tilskrives sykemeldinger og nyansettelser i avdelingens praksisteam. 

Avdelingen arbeider med å bruke tilbakemeldingene som kommer i emneevalueringene aktivt for å heve 

undervisningskvaliteten i studieprogrammene.  

 

Studieretningsmøtene med deltakelse fra ansatte som er knyttet til utdanningene er sentrale i 

kvalitetsarbeidet. Temaer i disse møtene er koordinering, planlegging, gjennomføring og evaluering av 

undervisning. Kontakten med representanter fra praksisfeltet og studentene er viktig i disse møtene.  

 

Praksis er en sentral del av bachelorstudiene ved avdelingen og det er satt inn betydelige ressurser i dette 

arbeidet. Teamet rundt praksisstudiene er styrket, og prodekan utdanning har fått et tydeligere ansvar for 

praksisteamet. Praksisteamet arbeider med alle ledd av praksis, både i planlegging, gjennomføring og 

etterarbeid. Det gjelder kvalitet på praksisavtaler, kvalitetssikring av praksissteder, kommunikasjon med 

praksistilbydere, kartlegging av læresituasjoner, registrering, fordeling og rapportering. Digitalisering og 

utvikling av vurderingsdokumenter er også vektlagt som en del av kvalitetsforbedrende tiltak. 
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Relevanskvalitet 

Avdelingen har et nært samarbeid med praksisfeltet gjennom møter i praksisforumene, egne møter med de 

største kommunene i Østfold, NAV og Sykehuset Østfold. Problemstillinger knyttet til praksisstudier, 

praksisplasser, innhold og læring i praksis er tema i møtene. 

 

Avdelingen har også samarbeid med praksisfeltet gjennom Advisory Board. Her deltar ledere fra 

kommunene, NAV og sykehuset. Videre har avdelingen fagråd med representanter fra praksisfeltet. Mange 

ansatte har nær kontakt med praksisfeltet gjennom besøk i forbindelse med praksisstudiene.  Videre er det 

flere ansatte som har utviklings- eller forskningsprosjekter i samarbeid med praksisfeltet.  

Resultatkvalitet 

Bachelorstudiene i Arbeids- og velferdsfag, barnevern og sosialt arbeid har svært god gjennomføring av 

studiene. Sykepleierutdanningen har nådd kandidatmåltallet med god margin. For vernepleie er ikke 

kandidatmåltallet nådd i 2018 og 2019, opptaksmåltallet er økt til 90 og det forventes at kandidatmåltallet 

nås framover. 

 

Frafallet fra mastergradsstudiene er for høyt, noe som medfører at det utdannes for få kandidater fra det 

enkelte studium. Dette er ikke bærekraftig over tid og det arbeides med tiltak for å få flere kandidater 

gjennom studiene. 

 

 

 

7.2 Avdeling for lærerutdanning 
 

Læringsmiljø 

For å forbedre læringsmiljøet og gi studentene en god studiestart, prøver MAGLU ut en modell der alle de nye 

studentene på MAGLU 1-7 får en individuell samtale med sin trinnleder i løpet av den andre studieuka. Dette 

ser ut til å fungere godt.  

 

Avdelingen ser betydningen av aktive studenter, og at det er behov for å legge forholdene til rette for å 

utvikle arenaer hvor studentene kan samarbeide med hverandre både innen samme studium, men også på 

tvers av studentgrupper. Det vil gi større nettverk både faglig og sosialt og derigjennom bidra til 

kompetanse- og erfaringsutveksling. I tillegg vurderer lærerutdanningen muligheter for å organisere 

undervisningen slik at studentene i større grad opplever å bli sett og at underviserne er tettere på 

studentene. Programutvikler og trinnleder har ansvar for å legge premisser for å realisere dette. 

 

Studieprogramkvalitet 

Avdelingen jobber med kvalitet i tråd med bestemmelsene i kvalitetssystemet til HiØ hvor roller og ansvar i 

kvalitetsarbeidet er klart definert. Ved innføringen av revidert kvalitetssystem ble det opprettet åtte 

programutvalg som dekker alle utdanningene.  

 

På lærerutdanningen er det ekstra fokus på organiseringen innen MAGLU, og våren 2019 ble det innført en 

ordning med felles semesterplaner. Det innebærer at faglærerne på det enkelte trinn møtes for å planlegge 

semesteret. Det resulterte i en felles semesterplan med tidspunkt for blant annet arbeidskrav, praksis, 

eksamen og ekskursjoner. Dette ser ut til å fungere godt ved at studentene får større forutsigbarhet og de 

fagansatte får større kjennskap til hele programmet.  

Undervisningskvalitet 

Avdelingen opplever at det er noe ulike resultater i Studiebarometeret avhengig av om studentene går på 

deltids- eller heltidsstudier. Deltidsstudentene melder i større grad om at tilbakemeldingspraksisen og 

muligheten for faglig veiledning og diskusjon med fagansatte kunne vært bedre. Det jobbes med ulike 

løsninger for å bedre dette, og et tiltak er oppstart av veiledningskurs for ansatte. Dette for å heve 

veiledningskompetansen rettet mot kommende masteroppgaver i det 5-årige grunnskolelærerløpet, men 

det er også en skolering i generell veiledning.  
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Heltidsstudentene opplever at samarbeidet med praksisfeltet kunne vært bedre og uttrykker ønske om mer 

faglig tilbakemelding fra fagansatte. Avdelingen jobber kontinuerlig med å utvikle tiltak for å bedre 

samarbeidet med praksisfeltet, selv om praksissamarbeidet generelt sett fungerer godt. Det har blitt bygd 

opp god veiledningskompetanse hos lærerne i praksisskolene over lengre tid, spesielt innenfor 

barnehagelærerutdanningen (BLU) og grunnskolelærerutdanningen (GLU).  

 

Gjennom både programevalueringer og i møter med tillitsvalgte har studentene gitt uttrykk for at det er for 

mange arbeidskrav og oppgaver knyttet til praksisperioden. Studentene ønsker mer ro til å teste ut ulike 

undervisningsopplegg. På bakgrunn av dette har avdelingen redusert antall arbeidskrav som skal 

gjennomføres i praksisperioden. Studentene gir tilbakemelding om at de stort sett er fornøyd med forhold 

knyttet til praksis. Avdelingen har krav om formell veiledning for alle praksislærere og studentene opplever 

praksis som meningsfull.  

 

Avdelingen har en egen strategisk plan for internasjonalisering. Avdelingen har to 

internasjonaliseringskoordinatorer i totalt 50% stilling som driver aktiv og utadrettet markedsføring av 

studier i utlandet. Antall innvekslingsstudenter øker gradvis fra år til år, og teller i år 15 studenter fra ulike 

nasjoner. Avdelingen opplever i år rekordmange studenter som ønsker studentutveksling i vårsemesteret 

2020.  

 

I utviklingsavtalen med KD ble høgskolen oppfordret til å inngå flere samarbeidsavtaler med andre 

universitet og høgskoler for å gi studentene flere valgmuligheter i fagkombinasjoner. Avdeling for 

lærerutdanning er i ferd med å utvikle en samarbeidsavtale med Oslo Met som gir studentene mulighet til å 

ta emner ved Oslo Met og hvor studenter fra Oslo Met kan ta emner ved HiØ. 

Relevanskvalitet 

For å bidra til god relevans i studieprogrammene har alle grunnskolelærerstudenter en ukes obligatorisk 

undervisning i den tverrfaglige metoden Storyline. Her inviteres lærere fra praksisfeltet for å delta sammen 

med studentene. I Storyline står dybdelæring og tverrfaglighet i fokus. Grunntanken om dybdelæring og 

tverrfaglige temaer på tvers av fag gjør at Storyline tilrettelegger for styrking av en rekke ferdigheter og 

kompetanse som er sentralt for framtidas skole. I tillegg til Storyline, brukes også lærere fra skoler og 

barnehager som gjesteforelesere i enkelte fag. Avdelingen har også ekstern representasjon i 

avdelingsstyrene for å sikre relevansen i utdanningen.  

 

Godt samarbeid med praksisinstitusjoner er med på å gjøre utdanningen relevant. Ved Avdeling for 

lærerutdanning fungerer praksissamarbeidet generelt sett svært godt. Det er lett tilgang på 

praksisbarnehager og praksisskoler, og det er populært å være praksisarena. Det har blitt bygd opp god 

veiledningskompetanse hos lærerne i praksisskolene over lengre tid. Samarbeidet med 

praksisinstitusjonene gir muligheter for å lykkes med toveis kompetanseheving, undervisningsutveksling og 

forskningsprosjekter – både for skolene selv og de ansatte på høgskolen, og for studenter som skriver 

master- eller bacheloroppgave. 

 

 

7.3 Avdeling for ingeniørfag 
 

Læringsmiljøkvalitet 

Når det gjelder det fysiske læringsmiljøet er avdelingens opplevelse at dette er tilfredsstillende.  

Undervisningslokalene er i stor grad samlokalisert og klasserommene har nødvendige digitale verktøy og 

hjelpemidler tilgjengelig. Nærheten mellom faglærerens arbeidsplass, klasserom og studentenes 

arbeidsplasser gir gode forutsetninger for et godt læringsmiljø.  

 

Avdelingen bruker studiestart aktivt for at studentene skal bli kjent med lærere, andre studenter og faget på 

studieprogrammet. Som et tiltak for å skape nettverk på tvers av studieprogrammene, har det også blitt 

arrangert sosiale aktiviteter for jentene. Dette har vært positivt og vurderes videreført som en fast ordning.  
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Avdelingen har gode erfaringer med bruk av studentassistener i undervisningen. Studentassistentene er 

spesielt viktige i store klasser, og gir studentene mulighet for å få veiledning når de har behov for det. 

Ordningen er populær og et godt tiltak for det pedagogiske læringsmiljøet. I tillegg arrangeres 

studieverksted i forkant av eksamen innen matematikk og mekanikk/konstruksjon.  

 

På enkelte studieprogram er det iverksatt egne tiltak for å bedre læringsmiljøet. Tiltakene evalueres på 

avdelingsmøter. Det arrangeres jevnlige møter med studentråd og ledelsen hvor læringsmiljøet er tema. 

Avdelingen har også innført en ordning med referansegrupper i flere emner hvor faglærer får 

tilbakemeldinger om læringsmiljøet fra studentene. Avdelingen har et godt samarbeid med SiØ som bistår 

studenter med helseutfordringer. 

Studieprogramkvalitet 

I løpet av høsten 2019, ble studielederressursen styrket og framover vil det etableres faste programutvalg. 

Avdelingen vil etablere tre programutvalg som ledes av studieleder. Før programutvalgene ble etablert 

hadde avdelingen ordninger med programkoordinatormøter. Her ble saker knyttet til studieprogramkvalitet 

diskutert. Det kunne gjelde generelle forhold som for eksempel emner på tvers av studieprogram, og 

fagspesifikke temaer.  

 

For å utvikle studieprogramkvaliteten gjennomgås emnebeskrivelser årlig av emneansvarlige og deretter 

kvalitetssikret av studieleder og administrasjonen før publisering. Studieplaner revideres årlig etter innspill 

fra fagansatte, programkoordinator, studieleder og administrasjonen. I arbeidet med å bedre 

studieprogramkvalitet har det i 2019 også vært særlig fokus på reduksjon av antall eksamenskomponenter 

og fokus på flere digitale eksamener. 

Undervisningskvalitet 

Resultater fra Studiebarometeret blir gjennomgått av avdelingen og man blir enige om de viktigste 

oppfølgingspunktene. Studieprogram som kommer dårligst ut i 2019 blir gjennomgått særskilt. 

Programkoordinator la fram notat på avdelingsmøte om aktuelle tiltak, og man ble enige om videre 

oppfølging.  

 

Avdelingen har ordninger for at emneevalueringen gjennomføres i alle emner og evalueringene er også tema 

på medarbeidersamtaler.  

 

Avdelingen har hatt tilsyn på bachelor ingeniørfag bygg, og fikk avvik knyttet til fagmiljøet. Avdelingen har 

som en følge av tilsynet rekruttert inn førstekompetanse i henhold til kravene og har nå oppfylt § 2-3. Krav til 

fagmiljø i Studietilsynsforskriften.  

 

Som et tiltak for å øke undervisningskvaliteten har avdelingen høsten 2019 startet med en fadderordning for 

å følge opp nyansatte faglærere både med hensyn til praktiske spørsmål og pedagogiske råd. Avdelingen 

praktiserer også kollegaveiledning. Dette startet i 2018 og ble videreført i 2019. Lærerne som samarbeider 

om dette kan både være på samme studieprogram og på ulike. Dette er et tiltak som er nedfelt i avdelingens 

årsplan for 2019.  

 

Det gjennomføres også jevnlige møter med de tillitsvalgte studentene på programmene. 

Relevanskvalitet 

Avdelingen har et godt etablert FoU-samarbeid med arbeidslivet og et utstrakt samarbeid om 

studentoppgaver. Bortimot alle bacheloroppgavene skrives i tilknytning til næringslivet. I tillegg benyttes 

også gjesteforeleser og bedriftsbesøk som metoder for å knytte praksisfeltet tettere på studieprogrammene.  

 

For tiden pågår et større arbeid om å utvikle en ny struktur på avdelingen med en tydeligere profil på 

ingeniørfagene hvor fokus er på bærekraft, digitalisering og miljø. Mål er å øke søkertallet til ingeniørfagene 

og ruste studentene til fremtidens ingeniøryrker. Samarbeid med næringslivet trekkes inn som sentrale 

momenter i dette arbeidet.  
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Avdelingen har samarbeid arbeidslivet i møter med RSA og Advisory Board. De er også med i 

samarbeidsgrupper knyttet til bioingeniørutdanningen og sykehuset i Østfold. Avdelingen har også hatt 

kombinasjonsstillinger og faglærere som hospiterer på bioingeniørutdanningen som en ny ordning i 2019.  

 

 

7.4 Avdeling for informasjonsteknologi 
 

Læringsmiljøkvalitet 

Læringsmiljøet ved avdelingen er jevnt over godt. Studieledelsen ved avdelingen har stort fokus på å ivareta 

studentene på en god måte, og sørger for gode evalueringsprosesser fra emneevaluering til revisjon av 

studieprogrammer. Utfordringen med læringsmiljøet viser seg å være størst der det er mange studenter per 

fagansatt. Det gjør det noen tilfeller utfordrende å tilby tilstrekkelig kvalitet og omfang på veiledning for den 

enkelte studenten. Dette reflekteres også i studiebarometeret 2018, som gir lavere skår på det faglige og 

sosiale læringsmiljøet enn på det fysiske læringsmiljøet. 

 

På masterprogrammet er det en stor andel utenlandske studenter, noe som har skapt utfordringer i å 

etablere et inkluderende og godt læringsmiljø. Dette reflekteres også i Studiebarometeret 2018, i form av 

noe nedgang på sosialt og faglig miljø. Avdelingen har igangsatt tiltak ved å sette et maks antall for 

utenlandske søkere. Erfaringer viser at i de tilfellene hvor over femti prosent av studentene er norske, gir 

dette bedre forutsetning for å skape et godt læringsmiljø. Det jobbes målrettet med rekruttering av egne 

studenter til videre studier også mot utvalgte utenlandske universiteter.  

Studieprogramkvalitet 

Utdanningskvalitet står sentralt i avdelingens strategi- og årsplan, og avdelingen jobber med å sette av mer 

tid til strategisk utviklingsarbeid. Alle bachelorprogrammene har gjennomgått en større revisjon i studieåret 

2018/2019 med mål om å utvikle studieprogrammene slik at det skal være enkelt for studentene å se 

sammenhengen i studieprogrammet. Det var også et mål å styrke sammenheng mellom våre 

bachelorprogrammer og FoU-grupper ved avdelingen. Dette vil knytte studentene tettere på FoU-

aktivitetene. Kvaliteten på studieprogrammene er stort sett god, og vil være gjenstand for mer omfattende 

evalueringer i forbindelse med evaluering av de nyreviderte bachelorprogrammene. 

 

Masterprogrammet skal gjennomgå en større revisjon med tanke på ny akkreditering fra NOKUT. Revisjonen 

følger naturlig etter revisjon på bachelornivå, og vil sikre enda tydeligere FoU-gruppeprofiler i 

masterprogrammet. Enkeltemnene i masterprogrammet holder tilfredsstillende kvalitet, men 

tydeliggjøringen av sammenhengen mellom emnene i masterprogrammet kan forbedres. 

Undervisningskvalitet 

Avdelingen er opptatt av at undervisningen skal ha god kvalitet, men erfarer at antall studenter pr. fagansatt 

er en gjentagende utfordring ved avdelingen. Dette gjør at foreleser ikke har mulighet til å være tett nok på 

studentene og gi veiledning og tilbakemelding i den grad studentene har behov for. Studentevalueringer 

viser at det bør jobbes mer med å utvikle et godt samspill mellom student og foreleser. Et tiltak avdelingen 

har gjort er at enkelte ansatte i praksis er tatt ut av undervisning eller har fått sine undervisningsoppgaver 

redusert for å ivareta en tilfredsstillende undervisningskvalitet. 

 

Rutiner for innmelding av utfordringer og håndtering av disse er godt ivaretatt av studenttillitsvalgte i 

samarbeid med studieleder og avdelingens programutvalg. 

Relevanskvalitet 

Avdelingen har gjennom studentevalueringer fått indikasjoner om at informasjon om studiets relevans 

kommer for sent i studiet. Som et tiltak er det gjort endringer i introduksjonsemnet Teknologi og samfunn 

for at studentene tidligere skal se relevansen til arbeidsmarkedet. 
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I 2018 reviderte avdelingen fire bachelorprogrammer og ett årsstudium. Avdelingens FoU-grupper var 

sentrale i arbeidet, og relevante medlemmer fra arbeidslivet bidro direkte inn i arbeidsgruppene i prosjektet.  

Dette fungerte godt og tilsvarende samarbeid er også etablert på andre studieprogrammer. Det gjelder både 

ved nyetableringer, ved ordinært revisjonsarbeid og ved periodisk programevalueringer. Avdelingen har 

gode erfaringer med at representanter fra arbeidslivet kommer med innspill til studieprogrammenes 

oppbygning og sammensetning. 

 

Avdelingen har også omfattende bruk av gjesteforelesere, og også noen tilknyttede toer-stillinger med daglig 

arbeid utenfor akademia. I tillegg ivaretas relevanskvalitet gjennom tett samarbeid med arbeidslivet som 

oppdragsgivere på studentprosjekter. Mer enn 80% av bachelor- og 50% av masteroppgavene gjøres med 

eksterne oppdragsgivere. Andre prosjektbaserte emner som Bedriftspraksis (BA) og Business Project (MA) 

bidrar også til styrket relevanskvalitet. Ved å involvere våre FoU-grupper sterkt i arbeid med revisjon av 

bachelorprogrammer (og kommende revisjon av masterprogrammet) ivaretas også relevanskvalitet 

gjennom FoU-gruppenes eksterne medlemmer. Avdelingen har for tiden ikke en operativt Advisory Board, 

men arbeider med å gjenetablere dette i løpet av 2020. 

Resultatkvalitet 

Avdelingen har noen utfordringer når det gjelder resultatkvalitet og er ikke fornøyd med 

gjennomføringsgraden hos studentene med tanke på studiepoeng og grader. Å forstå faktorene som 

påvirker resultatkvalitet er krevende. Resultatkvalitet er etter avdelingens oppfatning summen av de andre 

kvalitetsområdene.  

 

Avdelingen diskuterer flere tiltak for å bedre resultatkvaliteten. De vurderer muligheter for å bedre 

læringsmiljøkvaliteten og undervisningskvaliteten ved å sørge for færre studenter pr. fagansatt og få bedre 

oversikter over studenter som ikke er studiekompetente til tross for dokumentasjon. Å systematisere 

samarbeid med arbeids- og næringsliv for eksempel i Advisory Board, er også tiltak som kan påvirke 

resultatkvaliteten. 

 

 

 

7.5 Akademi for scenekunst 
 

Læringsmiljø 

Akademiet har over tid utviklet og opprettholdt et sosialt og faglig miljø hvor både studenter og ansatte er 

inkludert i fellesskapet. Avdelingen opplever det som positivt for læringsmiljøet at både studenter og ansatte 

har ulik bakgrunn og kommer fra flere forskjellige kulturer. For å følge opp resultater fra 

studentevalueringer, er det lagt til rett for flere møtepunkter mellom studenter, faglig ledelse og undervisere 

hvor utdanningskvalitet blir diskutert.  

 

Ved akademiet viser studentevalueringer at det er behov for bedre kommunikasjon studentene mellom og 

bedre informasjon om hvilke rutiner som gjelder for studentene. Endringer i studieporteføljen gjør at 

avdelingen ikke lenger har parallelle opptak til bachelorutdanningene, og har derfor gjort andre tiltak for å 

sikre studentsamarbeid på tvers av fagene. Avdelingen har prøvd ut en ordning med studentcoacher de 

første ukene av studiestart. Studentcoachene er rekruttert blant årets avgangsstudenter. Ordningen har gitt 

gode erfaringer og videreføres. I tillegg har tilbakemeldinger fra studentene ført til at undervisningsfasiliteter 

som undervisningsrom og teknisk utstyr har blitt oppdatert.  

Studieprogramkvalitet 

Akademiet er opptatt av å styrke samarbeidet mellom masterprogrammene ved hyppigere dialog på 

lærermøter og gjennom felles workshops for masterprogrammene. Målet er å bidra til å utvikle begge 

programmene ved å samarbeide om faglige temaer og prosjekter i programmene. Masterstudenter blir også 

brukt som studentassistenter i undervisning av bachelorstudenter for å inspirere og motivere. For å 

opprettholde en god studieprogramkvalitet, legger avdelingen vekt på samarbeid mellom bachelor og 

master nivået i forskningsprosjekter på avdelingsnivået. Det legges også vekt på at masterutdanningene må 
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kunne samarbeide med andre tilsvarende programmer internasjonalt, og opprettholde et meningsfullt 

nettverk for alle studenter i kunstutdanningene ved HiØ. 

 

Tidligere hadde kunstneriske ledere ansvar for alle faglige spørsmål knyttet til sine linjer. Dette er nå endret 

ved at det er definert en programansvarlig for hvert studieprogram, noe som gir den kunstneriske ledelsen et 

mer overordnet ansvar samtidig som rollene er fordelt på flere personer.  

Undervisningskvalitet 

Akademiet utdanner individuelle kunstnere, noe som fordrer en tett oppfølging i undervisningssituasjonen 

med stort fokus på å tilpasse og tilrettelegge for at den enkelte skal utvikle sitt potensiale best mulig. 

Undervisningsaktiviteten er tilrettelagt gjennom forelesninger, laboratorier og workshops. En forutsetning 

for å lykkes er et fleksibelt læringsmiljø som evner å umiddelbart gjøre justeringer når det er behov for det. 

Hvert semester gjennomføres flere workshop, evalueringer og en semesterevaluering.  

 

I tillegg gjennomføres jevnlige klassemøter og plenumsmøter hvor alle studentene ved Akademiet deltar. 

Tilbakemelding fra studentene medfører at det jobbes med relevante tiltak for å gjøre justeringer i løpet av 

kort tid. 

Relevanskvalitet 

Avdelingen opplever at det er et økende behov for kunstnerisk kompetanse og legger vekt på at 

utdanningene skal være relevante for både kunstnere og forskere innen kunstfeltet.  

 

Resultatkvalitet 

Akademiet leverer gode resultater i forhold til studiegjennomføring og studiepoengproduksjon. 

 

 

 

7.6 Avdeling for Økonomi, språk og samfunn 
 

Læringsmiljø 

Studentene ved avdelingen gir tilbakemelding om tilfredshet med fysisk læringsmiljø og infrastruktur og 

skårer 0,2 over nasjonalt nivå. 72 % av studentene svarer at de alt i alt er tilfreds med det studieprogrammet 

de tilhører.  

 

Studentene får regelmessig mulighet til å gi tilbakemelding om kvaliteten på læringsmiljøet både gjennom 

midtsemesterevalueringer, deltagelse i programutvalg, deltagelse i programråd for Master i fremmedspråk 

og i møter mellom avdelingens ledelse og studentrådet på avdelingen. 

Studieprogramkvalitet 

Avdelingen har jobbet godt med kvalitet i studieprogrammene ved å klargjøre roller og ansvarsområder. 

Ledelsen er sterkt involvert i arbeidet og det er utviklet en kultur for å arbeide med resultater fra 

semesterevalueringer og studiebarometeret. Det avholdes jevnlige møter med studentrådet.  

 

I ekstern programevalueringsrapport for Master i fremmedspråk ble det oppsummert; ‘Programmet erbjuder 

de studerande en kvalitativt högklassig utbildning som drar nytta av kompetensen hos lärare vid tre olika 

lärosäten’. 

 

I ekstern programevaluering for Master i organisasjon og ledelse (MOL) ble følgende trukket frem; Nuvarande 

och tidigare studenter är mycket nöjda och upplever utbildningen som arbetslivsrelevant, att den lett till 

personlig utveckling samt fördjupat deras analytiska förmåga och förmågan till problemlösning. MOL är en väl 

fungerande masterutbildning’  

 

I begge de eksterne programevalueringene fremkommer det som positivt at programmene kontinuerlig har 

utviklet og forbedret seg, og at det er et tydelig fokus på å stadig forbedre resultater og redusere frafall. 
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Undervisningskvalitet 

Avdelingen har et stort fokus på utdanningskvalitet og de ansatte har klart definerte ansvarsområder. Det er 

etablert en god kultur for å arbeide med utdanningskvalitet på avdelingen. Ledelsen involverer seg aktivt i 

midtsemesterevalueringer, Studiebarometeret, regelmessige møter med studentrådet og gjennomføring av 

fagdager for god undervisning og utdanningsledelse. Det er også implementert kollegabasert veiledning på 

avdelingen. Ledelsen deltar også regelmessige i seksjonsmøter hvor faglig kvalitet og bedring av 

utdanningskvalitet diskuteres. I det årlige studieplanrevisjonsarbeidet foretas endringer hvor mål og 

begrunnelser er å bedre utdanningskvaliteten i program og studier. Avdelingen har også utarbeidet en 

rekrutterings – og kompetanse plan, for å sikre at det planlegges for avganger og rekruttering av nødvendige 

kompetanse. 

 

Fagmiljøet på Master i fremmedspråk har høy pedagogisk, didaktisk og digital kompetanse. Alle har i tillegg 

lang undervisningserfaring fra universitet og høgskoler. De som underviser, har også  

deltatt i interne kurs i relevante verktøy som brukes i undervisningen. Språkmiljøet ved høgskolen er ett av 

de største i Norge og har meget høy formalkompetanse. Flere av de fagansatte deltar aktivt i flere 

forskergrupper og i flere nasjonale og internasjonale nettverk. 

Relevanskvalitet 

Avdelingen har et godt samarbeid med næringslivet, men bruker mye ressurser på å finne praksisplasser og 

forberede studentene for arbeidslivet, samt oppfølging i praksisperioden. Avdelingen opplever at 

studentene får mye igjen for å ha vært i praksis. De får knyttet kontakter og testet ut sine kunnskaper i teori i 

praksis. Praksis og samarbeid om studentoppgaver med næringslivet er viktig og verdifulle også for å sikre at 

studieporteføljen endres i takt med, eller ligger foran, behovet i markedet og slik utvikler god 

relevanskvalitet. 

 

Som eksempel kan nevnes at studieporteføljen for Bachelorstudium i Internasjonal kommunikasjon, 

kontinuerlig endres på bakgrunn av informasjon og tilbakemeldinger som gis via praksis og oppdrag fra 

næringslivet. I fjor startet studiet et nytt emne i videoproduksjon grunnet tilbakemelding fra næringslivet om 

at dette er kunnskap studentene mangler. Inneværende studieår vil studentene publisere podcaster av 

samme årsak. 

 

Avdelingen ser også verdien av nær kontakt med arbeidslivet, for eksempel på Bachelorstudium i 

internasjonal kommunikasjon, og jobber for å styrke dette på eksisterende bachelorprogram på økonomi. 

Avdelingen har et Advisory Board som er med i vurdering og videreutvikling av eksisterende og nye program 

på avdelingen.  

Resultatkvalitet 

Både på Master i organisasjon og ledelse og Master i fremmedspråk ser avdelingen et relativt høyt frafall, i 

hovedsak på grunn av at de fleste studentene jobber 100 % ved siden av sine studier. Dette gjør at det er lagt 

opp til en høyere grad støtte for eksempel i veiledning da det er med på å sikre at et større antall studenter 

fullfører på normert tid. Avdelingen har også hatt et ettårig prosjekt med sikte på å redusere frafall på 

avdelingen. 

 

Som nevnt ovenfor har de to masterprogrammene relativt høyt frafall. På Master i fremmedspråk skyldes 

dette flere faktorer; on-line studier er spesielt utsatte for stort frafall, og i tillegg er så å 

si alle studentene aktive språklærere, som arbeider heltid ved siden av deltidsstudier. Det 

kreves store ressurser for å holde på studentene og hjelpe dem til å gjennomføre programmet. 

 

På Master i organisasjon og ledelse er det tilsvarende utfordringer. De fleste studentene er i full jobb ved 

siden av studiet. I tillegg har mange utfordrende og krevende lederstillinger, og det kan være vanskelig å 

fullføre på normert tid. Vanligvis fullfører studenten etter seks år, det vil si at de bruker to år ekstra. 
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På begge masterprogrammene ble det også i 2016 gjort en del endringer med mål om å redusere frafall. På 

Master i organisasjon og ledelse er det et flertall av studenter som uteksamineres med A, B, og C og det er 

sjelden vi ser de øvrige karakterene på skalaen benyttet. Dette sammenfaller med tilbakemelding om høy 

kvalitet på masteroppgavene som mottas fra eksterne sensorer. En Master i organisasjon og ledelse student 

vant Laurbærbladet i 2019. 

8. Anbefalinger 
I denne delen av rapporten brukes de seks kvalitetsområdene som rammeverk. På bakgrunn av samlede 

vurderinger i kvalitetsrapporteringen, bør kvalitetsarbeidet i 2020 rettes mot følgende områder. 

 

Inntakskvalitet 

Fortsette arbeidet med å gi målrettet, synlig og god informasjon og veiledning om studietilbudet: 

- Gjennomføre målrettede markedsføringstiltak som bidrar til å rekruttere nye studenter. 

- Være tilgjengelig for studieveiledning. 

 

Høgskolen skal fortsatt gi god veiledning i forbindelse med søknad, opptak og studiestart og ha en effektiv 

og kvalitetsbevisst opptaksprosess:  

- Være tilgjengelig for opptaksveiledning av søkere før og under opptaksprosessen. 

- Utarbeide oversikter til avdelingene om inntakskvalitet på studieprogrammene. 

 

Læringsmiljøkvalitet 

Sikre godt læringsmiljø ved begge studiesteder og på alle studieprogram, ved god dialog med studentene 

både på formelle og uformelle arenaer. Oppfordre til at studentene aktivt deltar på arenaene for 

medvirkning og påvirkning av læringsmiljøet. 

 

Studieprogramkvalitet 

Fortsatt tilby en kvalitetssikret og relevant studieportefølje som svarer opp de føringene som ligger i 

høgskolens utviklingsavtale om faglige satsinger og om reduksjon i antall studier med lav 

kandidatproduksjon.  

 

Nye studier skal etableres ut i fra strategiske vurdering og i samsvar med krav i studietilsynsforskriften. 

 

Implementerer bestemmelsen om at programutvalg erstatter lokalt utdanningskvalitetsutvalg (LUKU). Alle 

avdelinger skal etablere programutvalg i tråd med kravene i kvalitetssystemet i løpet av våren 2020.  

 

Følge opp system for merittering av undervisere: 

- Sikre at systemet gjøres kjent og brukes. 

- Påse at systemet fungerer slik at det stimulerer til utvikling og kvalitet i utdanningen. 

 

Undervisningskvalitet 

Videreutvikle arbeidet med kvalitet på vurdering og tilbakemelding til studentene: 

- Kartlegge studenttilfredsheten med vurdering og tilbakemelding på studieprogramnivå, og 

iverksette tiltak. 

- Tilby kurs for å styrke ansattes digitale kompetanse for undervisning og vurdering. 

- Informere og tilby veiledning om utvekslingsmuligheter. 

 

Legge til rette for studentutveksling i alle gradsstudier 

- Legge til rette for erfaringsutveksling mellom studieprogrammene. 

- Inngå utvekslingsavtaler med relevante utdanningsinstitusjoner. 

 

Relevanskvalitet 
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Sikre relevans i utdanningen ved å stimulere til mer samarbeid og interaksjon mellom høgskolens 

utdanninger og arbeids- og samfunnsliv tilpasset det enkelte studieprogram. 

 

Legge til rette for å inngå relevante samarbeidsavtaler med arbeidsliv, utdannings- og 

forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. 

- Rekruttere studenter fra andre institusjoner til være masterutdanninger og til stipendiatstillinger. 

- Videreutvikle ordninger med utveksling til både ansatte og studenter. 

 

Resultatkvalitet 

Videreføre arbeidet med fullføringsprosjekt og gjennomstrømming fra tidligere tiltak i aktivitetsplanen. 

Videreutvikle rapporteringsregime med tanke på sammenstilling av data og datakvalitet. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for Høgskolen i Østfold 
 
Dato: 19.05.2020 kl. 09:00 – 14:00 
Sted: Zoom 
Arkivsak: 20/00060 
  
Tilstede:  Mona Jerndahl Fineide, Arnstein Hjelde, Karine Stjernholm, 

Hedvig Maria Bergem, Martin Lundkvist Skantze, Maria 
Lehmann, Ole-Gunnar Søgnen, Berit Kjeldstad, Kari Strande, 
Björn Brorström, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Økonomidirektør Henrik Biørnstad, Studiedirektør Frid Sandmoe, 

Organisasjons- og tjenesteutviklingsdirektør Elin Corneliussen 
  
Protokollfører: Carl Morten Gjeldnes 
  
 
 

SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

9/20 
18/00613-
15 

Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 
12.03.2020 

3 

10/20 20/01193-2 
Årsmelding 2019 - Saker behandlet i klagenemnda ved 
Høgskolen i Østfold 

3 

11/20 20/00159-1 
Skikkethetsvurdering i høyere utdanning - årsrapport for 
Høgskolen i Østfold 2019 

4 

12/20 20/01551-1 Kvalitetsrapport for utdanning 2019 4 

13/20 
19/00069-
21 

Tilstandsmelding for Høgskolen i Østfold 2019 5 

14/20 
19/00069-
20 

Riksrevisjonens revisjonsberetning for 2019 5 
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15/20 20/01542-1 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 6 

16/20 20/01520-1 Språkpolitisk plattform for Høgskolen i Østfold 6 

17/20 
14/02153-
46 

Referat fra avdelingsstyrene og seksjonsstyret 7 

Eventuelt 

    

 
 
19.05.2020 
 
Rektors 7 – min 
 
Rektor orienterte om følgende emner: 
 

• Coronasituasjonen ved HiØ  
o Det er besluttet å gjennomføre digital avslutning i juni og 

semesteråpning i august 
o All inn- og utveksling avlyses for 2020. 
o All undervisning med over 50 tilstede går heldigitalt frem til 18/9. Nye 

vurderinger gjøres fortløpende i tråd med signaler fra sentrale 
myndigheter. 

o Nært samarbeid med enkeltavdelingene og fadderstyret med tanke på 
å gi nye studenter en god start på studietilværelsen ved HiØ 

o På rektors initiativ, igangsatt undersøkelse blant studentene om 
overgangen til heldigital undervisning og veiledning ved HiØ etter 
Coronautbruddet  

o Annen generell informasjon 

• HiØ i prosess med Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) om 
nasjonalt evalueringsprosjekt av fylkesmannsembetenes beredskapsinnsats i 
forbindelse med Coronakrisen. Det nasjonale prosjektet er basert på en 
opprinnelig henvendelse til HiØ fra fylkesmannen i Oslo- og Viken. 

• Etatsstyringsmøte gjennomføres ikke for HiØ våren 2020, det vil komme 
tilbakemelding fra KD basert på årsrapporten.  
 

Studentenes 5- min 
  

• Maria Lehmann ga en god orientering av arbeidet i studentparlamentet i siste 
periode, med hovedvekt på valg. 
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9/20 Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 12.03.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Høgskolen i Østfold 19.05.2020 9/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Styret tar protokollen fra møtet 12.03.2020 til orientering. 
 
Møtebehandling 
Kathrine Stjernholm deltok ikke 12/3 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
Styret tar protokollen fra møtet 12.03.2020 til orientering med den korreksjonen som 
fremkom under møtet. 
 
 
 
 

10/20 Årsmelding 2019 - Saker behandlet i klagenemnda ved 
Høgskolen i Østfold 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Høgskolen i Østfold 19.05.2020 10/20 

 
 

Forslag til vedtak 
 
Høgskolestyret tar årsmeldingen for klagenemndas arbeid i 2019 til orientering. 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar årsmeldingen for klagenemndas arbeid i 2019 til orientering. 
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11/20 Skikkethetsvurdering i høyere utdanning - årsrapport for 
Høgskolen i Østfold 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Høgskolen i Østfold 19.05.2020 11/20 

 
 

Forslag til vedtak 
 
Skikkethetsvurdering i høyere utdanning – årsrapport for Høgskolen i Østfold 2019 
tas til orientering.  
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
Skikkethetsvurdering i høyere utdanning – årsrapport for Høgskolen i Østfold 2019 
tas til orientering.  
 
 
 
 

12/20 Kvalitetsrapport for utdanning 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Høgskolen i Østfold 19.05.2020 12/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Styret ved Høgskolen i Østfold tar kvalitetsrapport for utdanning 2019 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende kommentarer ble gitt: 
 

• Bør vurdere å tydeliggjøre kvalitetsproblemstillinger i fremtidige rapporter på 
institusjonsnivå, og ikke på hver avdeling.  

• Rapporten bør i fremtiden vurderes å få tydeligere fokus på områder som 
styret bør være spesifikt oppmerksom på, hva gjelder det institusjonelle 
kvalitetsarbeidet. 

• Se kommentar sak 13/20 sammenslåing av flere rapporter 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
Styret ved Høgskolen i Østfold tar kvalitetsrapport for utdanning 2019 til orientering 
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13/20 Tilstandsmelding for Høgskolen i Østfold 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Høgskolen i Østfold 19.05.2020 13/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Tilstandsmelding for 2019 tas til etterretning. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende saker ble kommentert 
 

• IR sin score i studentbarometeret må følges opp, og slik at man forbedrer 
attraktiviteten ved avdelingen 

• Vurdere hvilke tiltak som kan øke gjennomstrømmingen til for masterstudenter 
på Campus  
 

Styret ba direktøren å vurdere om tilstandsmeldingen burde inkludere flere rapporter 
som bl.a. Læringsmiljørapporten og Kvalitetsrapporten 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
Tilstandsmelding for 2019 tas til etterretning. 
 
 
 
 

14/20 Riksrevisjonens revisjonsberetning for 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Høgskolen i Østfold 19.05.2020 14/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Riksrevisjonens beretning for 2019 tas til etterretning. 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
Riksrevisjonens beretning for 2019 tas til etterretning. 
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15/20 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Høgskolen i Østfold 19.05.2020 15/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Styret tar Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2019 og Handlingsplan for universell 
utforming av læringsmiljøet ved Høgskolen i Østfold 2020 – 2024 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Se kommentar sak 13/20 sammenslåing av flere rapporter 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
Styret tar Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2019 og Handlingsplan for universell 
utforming av læringsmiljøet ved Høgskolen i Østfold 2020 – 2024 til orientering 
 
 
 
 

16/20 Språkpolitisk plattform for Høgskolen i Østfold 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Høgskolen i Østfold 19.05.2020 16/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Styret vedtek språkpolitisk plattform for Høgskolen i Østfold. 
 
 
Møtebehandling 
Ny nasjonalspråklov er forventet vedtatt før sommeren. Styret ba direktøren vurdere 
denne vedtatte språkpolitisk plattformen opp mot den nye loven når den blir vedtatt 
av Stortinget 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
Styret vedtek språkpolitisk plattform for Høgskolen i Østfold. 
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17/20 Referat fra avdelingsstyrene og seksjonsstyret 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Høgskolen i Østfold 19.05.2020 17/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Referatene tas til orientering. 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
Eventuelt 
 
Sak 1: Innspillsnotat om valgt eller ansatt rektor  
Styremedlem M. Fineide meldte inn saken for å få en redegjørelse om prosess og 
utsendt høringsnotat. Styreleder ga en kort orientering om saken. Det ble også nevnt 
av styreleder at man vurderer å utsette selve styresaken til august da det har 
fremkommet at flere avdelinger ikke har fått diskutert denne saken grundig på grunn 
av Coronasituasjonen. 
 
Vedtak:  
Styret tok saken til orientering  
 
Sak 2: Ekstra styremøte 3/6  
Styret ble forespurt om ekstraordinært digitalt møte den 3/6 for å legge frem og 
diskutere HiØ’s innspill til forslaget om ny UH–lov som skal sendes til KD 5/6. 
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